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 БАТЛАВ.  
 ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ, 
 ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА    Д.ДЭЛГЭРЦОГТ 
 
 

 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН  

2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   
 

2016 оны 01 дүгээр сарын 11 
 

Д/д 
Хэрэгжүүлэх 

хөтөлбөр  
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 
Хүрэх үр дүн 

Хариуцах төрийн 
албан хаагч Хугацаа Чанар Тоо 
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Д БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙН АНГИ Д – САЛБАРЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ТЕХНИК ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТ 

Д.1 
1.0 Салбарын бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төсөл, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн явцад  

хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх гол зорилтын хүрээнд: 

1.1 

Мянганы хөгжлийн 
зорилтод 
суурилсан 
Үндэсний хөгжлийн 
цогц бодлого  

МХЗСҮХЦБ дахь эрчим хүчний 
салбарын бодлогын 2015 оны 
хэрэгжилтийг гаргаж, Сангийн 
яаманд хүргүүлэх 

02 дугаар 
сарын 01 

-Арга хэмжээг 
бүрэн 

хамарсан 
байх; 

-Бодлогын 
зорилтуудтай 
уялдсан байх. 

1 

-Тогтоосон 
хугацаанд 

тайлагнасан  
байна. 

Б.Сандуйжав 
Ч.Мөнхпүрэв 

Б.Туяа 
 

1.2 

Монгол Улсын 
Засгийн газрын 
2012-2016 оны үйл 
ажиллагааны 
хөтөлбөр 

Засгийн газрын 2012-2016 оны  үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөнд эрчим хүчний 
салбарын чиглэлээр тусгагдсан 
зорилт, арга хэмжээнд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, холбогдох 
дээд байгууллагад тайлагнах /2015 
оны жилийн эцэс, 2016 оны эхний 
хагас жил/ 

02 дугаар 
сарын 01 

 
07 дугаар 
сарын 10 

-Арга хэмжээг 
бүрэн 

хамарсан 
байх; 

 
-Бодлогын 

зорилтуудтай 
уялдсан байх. 

 

2 

-Сайдын зөвлөлийн 
хурлаар 

хэлэлцүүлсэн 
байна. 

-Тайланг тогтоосон 
хугацаанд 
хүргүүлсэн  

байна. 

Б.Сандуйжав 
Б.Туяа 

Ч.Мөнхпүрэв 

1.3 
Монгол Улсын 
эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх 

Монгол Улсын эдийн засаг, 
нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн жилийн эцсийн 

02 дугаар 
сарын 01 

-Арга хэмжээг 
бүрэн 

хамарсан 
1 

-Сайдын зөвлөлийн 
хурлаар 

хэлэлцүүлсэн 

Б.Сандуйжав 
Б.Туяа 

Ч.Мөнхпүрэв 
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Үндсэн чиглэл хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, холбогдох 
байгууллагад тайлагнах 

байх; 
 

-Зөвлөмж нь 
хэрэгжүүлэ-
хүйц байх 

 
-Бодлогын 

зорилтуудтай 
уялдсан байх 

байна. 
-Тайланг тогтоосон 

хугацаанд нь 
хүргүүлсэн байна. 
-Тухайн жилийн 

зорилт хэрэгжсэн 
байна. 

1.4 

Монгол Улсын эдийн засаг, 
нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн эхний хагас жилийн 
хэрэгжилтийн байдалд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, холбогдох 
байгууллагад тайлагнах 

07 дугаар 
сарын 10 

1 
Б.Сандуйжав 

Б.Туяа 
Ч.Мөнхпүрэв 

1.5 

Эрчим хүчний 
салбарт хэрэгжиж 
байгаа Үндэсний 
хөтөлбөр, төслүүд 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
2015 онд хэрэгжиж байгаа төсөл, 
арга хэмжээний хэрэгжилтэд ХШҮ 
хийж, удирдлагуудад танилцуулан, 
холбогдох дээд байгууллагад 
тайлагнах 

04 дүгээр 
сарын 01 

-Биелэлтийг 
үнэн зөв 

тодорхойлсон 
байх; 

-Холбогдох 
журмын дагуу 

гаргах 
-Хөтөлбөр, 
төслийн үр 

ашиг 
дээшилсэн 

байх 

1 -Тайлан яамны 
удирдлагад 

танилцагдсан 
байна.  

-Тайланг тогтоосон 
хугацаанд нь 

хүргүүлсэн байна. 

Б.Сандуйжав 
Ц.Алтангэрэл 
Б.Баясгалан 

1
1.6 

Гадаадын зээл, тусламжаар 
хэрэгжиж байгаа төслүүдийн 2015 
оны хэрэгжилтэд ХШҮ хийж, 
удирдлагуудад танилцуулах, 
холбогдох дээд байгууллагад 
тайлагнах 

04 дүгээр 
сарын 01 

1 
Б.Сандуйжав 

Б.Алтантунгалаг 
Ц.Алтангэрэл 

1.7 
Холбогдох эрх зүйн 
актын биелэлт 

Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, ҮАБЗ-ийн зөвлөмж, УИХ, 
Засгийн газрын  тогтоол, 
шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ хийж, зөвлөмж гаргах, 
холбогдох дээд байгууллагад 
тайлагнах  

01 дүгээр 
сарын 15 

 
07 дугаар 
сарын 10 

-Заалтуудыг 
бүрэн 

хамарсан; 
 

-Санал, 
зөвлөмж  
оновчтой 

байх. 

2 

-Сайдын зөвлөлийн 
хурлаар 

хэлэлцүүлсэн 
байна. 

 
-Тогтоосон 
хугацаанд 

тайлагнасан байна. 

Б.Сандуйжав 
Б.Алтантунгалаг 

Ц.Алтангэрэл 

1.8 

Үндэсний аюулгүй 
байдлын зөвлөлийг 
мэдээллээр хангах 
журам 

Журамд заасан эрчим хүчний 
салбарын үйл ажиллагааны 
мэдээллийг холбогдох газруудаас 
хүлээн авч нэгтгэн боловсруулах, 
ҮАБЗ-ийн ажлын албанд тайлагнах  

Улирал 
бүр 

/01, 04, 
07, 10 
дугаар 

сарын 07/ 

-Тавигдсан 
шаардлагад 

нийцсэн байх 
-Тулгамдаж 

буй 
асуудлаар  
ҮАБЗ-аас 

4 

-Мэдээлэл 
удирдлагад 

танилцуулагдсан 
байна.  

 
-ҮАБЗ-ийг 

шаардлагатай 

Б.Сандуйжав 
Ч.Мөнхпүрэв  

Б.Туяа 
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гарах 
шийдвэрийн 

үндэслэл 
болж чадсан 

байх 

мэдээллээр цаг 
тухайд нь хангасан 

байна. 

1.9 

Эрчим хүчний 
яамны жилийн үйл 
ажиллагаа 

Яамны 2015 оны үйл ажиллагаанд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
холбогдох дээд байгууллагад 
тайлагнах 

04 дүгээр 
сарын 01 

-ЗГ-ын 2013 
оны 322 
дугаар 

тогтоолоор 
батлагдсан 

журмын 
шаардлагыг 

хангасан байх 

1 
-Байгууллагын 

төлөвлөгөө 
хэрэгжсэн байна. 

Б.Сандуйжав 
Б.Туяа 

Ч.Мөнхпүрэв 
Б.Баясгалан 

1.10 

Сайд-ТНБД-ын 2015 оны үр дүнгийн 
гэрээний жилийн эцсийн биелэлтэд 
хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ 
өгөх 

I улирал 1 
-Яамны тайлангийн 

хавсралт болсон 
байна. 

Б.Сандуйжав 
Б.Туяа 

Ч.Мөнхпүрэв 

1.11 
ЭХ-ний салбарын эдийн засаг, 
нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн 
үнэлгээг боловсруулах 

I улирал 1 -Үнэлгээний 
үзүүлэлтүүд  

гарсан байна. 
-Үзүүлэлтүүдийн 

дагуу үйл 
ажиллагааг 

дүгнэсэн байна.  

Б.Сандуйжав 
Б.Баясгалан 

1.12 
Яамны засаглалын үнэлгээг 
боловсруулах 

I улирал 1 
Б.Сандуйжав 
Ц.Алтангэрэл 

1.13 
Яамны ил тод байдлын үнэлгээг 
боловсруулах 

I улирал 1 

 
Б.Сандуйжав 

Б.Алтантунгалаг 
 

1.14 

2015 оны оны үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэл сайжруулах 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд ХШҮ 
хийх. 
2016 оны үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөг 
боловсруулж,  батлуулах 

I-II 
улирал 

1 

-ХШҮ-ний 
зөвлөмжийн дагуу 

боловсруулсан 
байна. 

Б.Сандуйжав 
Ч.Мөнхпүрэв 

1
1.15 

Хууль, 
тогтоомжуудыг 

хэрэгжүүлэх 
хүрээнд 

“Түлш, эрчим хүчний салбарын 
талаар авах зарим арга хэмжээний 
тухай” УИХ-ын Байнгын хорооны  
2015 оны 02 дугаар тогтоолын 
хэрэгжилтэд ХШҮ хийх, 
удирлагуудад танилцуулах  

3-4 сард 

Заалту
удыг бүрэн 
хамарсан 
байх 

 
-

Санал, 
зөвлөмж  

1 

Тогтоолын 
заалтууд хэрэгжсэн 
байх, ЭХ-ний 
салбарын эдийн 
засгийн чадавхи 
сайжирсан байх 

Б.Сандуйжав 
Б.Ариундэлгэр 

Б.Алтантунгалаг 
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оновчтой 
байх 

 

Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 101 
дүгээр тушаалын 1 болон 2 дугаар 
хавсралтуудаар батлагдсан Эрчим 
хүчний тухай хууль болон СЭХ-ний 
тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 
хийх ажлын төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах 

4-р сар 

-Заалтуудыг 
бүрэн 
хамарсан 
байх 

 
Санал, 
зөвлөмж  
оновчтой 
байх 

1 
Тушаалын 
заалтууд хэрэгсэн 
байх 

Б.Сандуйжав 
Б.Ариундэлгэр 
Ч.Мөнхпүрэв 

1
1.16 

Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 101 
дүгээр тушаалын 2 дахь заалтын 
хүрээнд ЭХЗХ, ДҮТ ХХК, ЭХЭЗХ, 
СЭХҮТ, ЭХХТ болон бусад үйлдвэр 
компаниудын  төлөвлөгөөг нэгтгэж, 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах 

4-р сар 

-Заалтуудыг 
бүрэн 
хамарсан 
байх 
-Санал, 
зөвлөмж  
оновчтой 
байх 

1 
Тушаалын 
заалтууд хэрэгсэн 
байх 

Б.Сандуйжав 
Б.Ариундэлгэр 
Ч.Мөнхпүрэв 

1
1.17 

Засгийн газрын 2015 оны 01 дүгээр 
хуралдааны тэмдэглэлийн 4.2 дахь 
заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
Эрчим хүчний салбарын захиргааны 
хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн 
улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй эрх 
зүйн актын хэрэгжилтэд ХШҮ хийж, 
үр дүнг тооцох 

5-р сар 

-Заалтуудыг 
бүрэн 
хамарсан 
байх 
-Санал, 
зөвлөмж  
оновчтой 
байх 

1 

Эрх зүйн актын 
хэрэгжилтийн 
байдалд үнэлэлт 
дүгнэлт өгсөн байх 

Б.Сандуйжав 
Б.Ариундэлгэр 
Ц.Алтангэрэл 

 

1.18 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчтай 
байгуулсан Үр 
дүнгийн гэрээ 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
Төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан 2016 оны Үр дүнгийн 
гэрээ, Эрчим хүчний яамны 2016 
оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн  
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, удирдлагуудад 
танилцуулах 

07 дугаар 
сарын 15 

-Төлөвлөлт нь 
бодлогын 
зорилттой 

уялдсан байх 
-Хэрэгжилт нь 
бодитой байх 

-Тайлан 
мэдээ үнэн 

зөв байх 

1 

-Гэрээний заалтууд 
хэрэгжсэн байна. 

 
-Биелэлтэд 

тавигдах хяналт 
сайжирсан байна. 

 
-Өгсөн зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлсэн 
байна. 

Б.Сандуйжав 
Б.Туяа 

Ч.Мөнхпүрэв 
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1.19 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
аймгийн Засаг дарга нартай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт зөвлөмж гаргах 

01 дүгээр 
сарын 20 

-Хэрэгжилт нь 
бодитой байх 

-Тайлан 
мэдээ үнэн 

зөв байх 

1 
-Гэрээний заалтууд 
хэрэгжсэн байна. 

Б.Сандуйжав 
Ч.Мөнхпүрэв 
Ц.Алтангэрэл 

1
1.20 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн  
“ЭХХТ” ТӨААТҮГ-ын захиралтай 
2015 онд байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний жилийн эцсийн 
хэрэгжилтэд ХШҮ хийх, 
удирлагуудад танилцуулах 

02 дугаар 
сар 

-Хэрэгжилт нь 
бодитой байх 

-
Тайлан мэдээ 
үнэн зөв байх 

1 
-Гэрээний заалтууд 
хэрэгжсэн байна. 

Б.Сандуйжав 
Ч.Мөнхпүрэв 

1
1.21 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн  
ЭХЭЗХ-ийн захиралтай 2015 онд 
байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 
үр дүнгийн гэрээний жилийн эцсийн 
хэрэгжилтэд ХШҮ хийх, 
удирлагуудад танилцуулах 

02 дугаар 
сар 

-Хэрэгжилт нь 
бодитой байх 

-
Тайлан мэдээ 
үнэн зөв байх 

1 
-Гэрээний заалтууд 
хэрэгжсэн байна. 

Б.Сандуйжав 
Б.Алтантунгалаг 

1
1.22 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн  
“СЭХҮТ” ТӨҮГ-ын  захиралтай 2015 
онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээний 
жилийн эцсийн хэрэгжилтэд ХШҮ 
хийх, удирлагуудад танилцуулах 

02 дугаар 
сар 

-Хэрэгжилт нь 
бодитой байх 

-
Тайлан мэдээ 
үнэн зөв байх 

1 
-Гэрээний заалтууд 
хэрэгжсэн байна. 

Б.Сандуйжав 
Ц.Алтангэрэл 

1.23 

Эрчим хүчний 
яамны дотоод 
бүтцийн 
нэгжүүдийн үйл 
ажиллагаа 

Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн 
газрын 2016 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмж 
гаргах 

Хагас 
бүтэн 

жилээр 
/07, 12 
дугаар 

сарын 25/ 

-Биелэлтийг 
үнэн зөв 

тодорхойлсон 
байх; 

 
-Зохих журам, 
аргачлалын 

дагуу үнэлсэн 
байх. 

2 
-Арга хэмжээ бүрэн 

биелсэн байна. 
 

-Яамны үйл 
ажиллагааны 

төлөвлөгөөний 
биелэлтэд дэмжлэг 

үзүүлсэн байна. 
 

-Хариуцлагын 
тогтолцоо 

сайжирсан байна. 

Ч.Мөнхпүрэв 

1.24 

Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах  
газрын 2016 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмж 
гаргах 

Хагас 
бүтэн 

жилээр 
/07, 12 
дугаар 

сарын 25/ 

2 Ч.Мөнхпүрэв 

1.25 
Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын 
2016 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт-

Хагас 
бүтэн 

жилээр 
2 Б.Алтантунгалаг 
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шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмж 
гаргах 

/07, 12 
дугаар 

сарын 25/ 

1.26 

Төрийн захиргааны удирдлагын  
газрын 2016 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмж 
гаргах 

Хагас 
бүтэн 

жилээр 
/07, 12 
дугаар 

сарын 25/ 

2 Б.Алтантунгалаг 

1.27 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод 
аудитын газрын 2016 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний 
биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, зөвлөмж гаргах 

Хагас 
бүтэн 

жилээр 
/07, 12 
дугаар 

сарын 25/ 

2 Ц.Алтангэрэл 

1.28 

Дотоод бүтцийн нэгжүүдийн 2016 
оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
тайланг яамны удирдлагуудад 
танилцуулах 

Хагас, 
бүтэн 

жилээр 
/07 

дугаар 
сарын 25, 
12 дугаар 
сарын 25/ 

2 

Б.Сандуйжав 
Ч.Мөнхпүрэв 

Б.Туяа 
 

1
1.29 

Эрчим хүчний 
салбарт хэрэгжиж 
байгаа хамтын 
ажиллагааны гэрээ, 
хэлэлцээрүүд 

Гадаад хамтын ажиллагааны гэрээ, 
хэлэлцээрүүдийн хэрэгжилтийн 
байдалд хяналт-шинжилгээ хийж, 
дүгнэлт гаргах 
/2016 оны жилийн эцэс/ 

11 
 дүгээр 

сарын 30 
 

 

 
-Гүйцэтгэл 
бодитой, 
бодлогын 
зорилттой 

уялдсан байх 

1 

-Гэрээ 
хэлэлцээрүүдийн 

хэрэгжилтийг 
хангахад дэмжлэг 

үзүүлсэн байх 
-Удирдлагад 

танилцуулагдсан 
байна. 

Б.Сандуйжав 
Б.Алтантунгалаг  

Ц.Алтангэрэл 

1.30 

Удирдлагын 
тушаал шийдвэр, 
үүрэг даалгаврын 
хяналт 

Сайд, Төрийн нарийн бичгийн 
даргын тушаалын хэрэгжилтэд 
хяналт-шинжилгээ хийж, удирдлагад 
танилцуулах 

III улирал 

-Гүйцэтгэл,  
үр дүнг 

дээшлүүлэ-
хэд чиглэсэн 
зөвлөмжөөр 

1 

-Тушаал, 
шийдвэрээр 

өгөгдсөн үүрэг, 
даалгаврын 
хэрэгжилтэд 

Б.Сандуйжав 
Б.Ариундэлгэр 

Б.Алтантунгалаг 
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хангагдсан 
байх 

тавигдах хяналт 
сайжирсан байна. 

1
1.31 

ЭХЯ-д байгууллага, иргэдээс 
ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийн байдалд ХШҮ хийх 

Хагас,  
бүтэн 

жилээр 
1 

Өргөдөл гомдол 
шийдвэрлэгдсэн 

байна. 

Б.Сандуйжав 
Ц.Алтангэрэл 

Б.Алтантунгалаг  
 

Дүн 
Бүгд-31 
ТАХ-9 

НАХ-22 

Д.2 
Эрчим хүчний барилга байгууламжийн аюулгүй байдал, хэвийн найдвартай ажиллагаа,  

хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыгхангуулах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах гол зорилтын хүрээнд: 
 

2.1 

Техник хяналтыг 
хэрэгжүүлэх, 
дүгнэлт гаргах 
хүрээнд: 

Эрчим хүчний  салбарын үйлдвэр, 
компаниудын ашиглалтын үйл 
ажиллагааны явцад гарсан 
технологийн зөрчил, аваари, 
саатал, хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагаанд хяналт тавин 
ажиллаж, удирдамж, заавар 
зөвлөмжөөр хангах, томоохон 
аваари, саатал, ослын байдалд 
үнэлэлт дүгнэлт өгөх 

Тухай бүр 

Хэрэглэгч 
эрчим хүчээр 
тасралтгүй, 
найдвартай 
хангагдсан 

байх 

1 

Технологийн 
зөрчил, аваари, 

саатлаас 
урьдчилан 

сэргийлэх хяналт 
сайжирч, гарсан 
аваари, саатлын 

шалтгаан үнэн зөв 
тогтоогдсон байна. 

Б.Сандуйжав 
Х.Авирмэд 

П.Даваадорж 
Г.Мөнхцоодол 

Х.Бекболат 

2.2 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 
болон гадаадын зээл, 
тусламжаар хэрэгжүүлэх төсөл, 
хөтөлбөр, арга хэмжээний 
хэрэгжилтэд хяналт тавих 

Тухай бүр 

Төсөл, 
хөтөлбөр, 

арга хэмжээ 
үр дүнтэй 

байх 

1 

Төсөл, хөтөлбөр, 
арга хэмжээний үр 

дүн тогтоосон 
шаардлагад 

нийцсэн байна. 

Б.Сандуйжав 
Х.Авирмэд 

П.Даваадорж 
Г.Мөнхцоодол 

Х.Бекболат 

2.3 

Эрчим хүчний үйлдвэр,  
компаниудын  үйл ажиллагаанд 
төлөвлөгөөт үзлэг зохион 
байгуулж, илэрсэн зөрчил, 
дутагдлыг арилгуулах, мэргэжил 
арга зүйн зөвлөмжөөр хангах 
/тушаалаар/ 

II, IV улирал 
Хууль 

тогтоомжид 
нийцсэн байх 

1 

Эрчим хүчний 
үйлдвэр, 

компаниудын үйл 
ажиллагаа 
бодитоор 
дүгнэгдэж, 
удирдлагад 

танилцуулагдсан 
байна. 

Б.Сандуйжав 
Х.Авирмэд 

П.Даваадорж 
Г.Мөнхцоодол 

Х.Бекболат 

2.4 Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, Тухай бүр Хууль 1 Тулгамдаж буй Б.Сандуйжав 



8 
 

компаниудын үйл ажиллагаанд 
төлөвлөгөөт бус үзлэг, шалгалт 
зохион байгуулах, мэргэжил арга 
зүйн зөвлөмжөөр хангах 

тогтоомжид 
нийцсэн байх 

асуудлыг тухай бүр 
шалгаж, 

удирдлагад 
танилцуулсан 

байна. 

Х.Авирмэд 
П.Даваадорж 
Г.Мөнхцоодол 

Х.Бекболат 

2.5 
Тусгай тоноглолын машин болон 
Улсын бүртгэлтэй өргөх, зөөх 
механизмын байдалд үзлэг хийх; 

IV улирал 
Хууль 

тогтоомжид 
нийцсэн байх 

1 

Өргөх, зөөх машин 
механизмын 
ашиглалтын 

байдалд үнэлэлт 
дүгнэлт өгсөн 

байна. 

Б.Сандуйжав 
Х.Авирмэд 

Г.Мөнхцоодол 

2.6 

ЭХ-ний тухай 
хуулийн 5.1.3 дах 
заалт: Эрчим хүч 
хэрэглэх болон 
эрчим хүчний 
шугам сүлжээг 
хамгаалах дүрэм, 
дамжуулах 
сүлжээний хамрах 
хүрээг тогтоох 

Цахилгаан, дулаан 
хэрэглэх дүрэм, Эрчим хүчний 
шугам сүлжээг хамгаалах 
дүрмийг хянах, шинэчлэн 
боловсруулах 

2016 оны I-II 
ул. 

Хууль 
тогтоомжид 
нийцсэн байх 

    3 

Цахилгаан, 
дулаан хэрэглэх 
дүрэм, Эрчим 
хүчний шугам 
сүлжээг хамгаалах 
дүрэм 
боловсронгуй 
болсон байна. 

Б.Сандуйжав 
Х.Авирмэд 

П.Даваадорж 
Г.Мөнхцоодол 

2.7 

ЭХ-ний тухай 
хуулийн 6.1.4 дах 
заалт: Байгалийн 
гамшиг, гэнэтийн 
болон давагдашгүй 
хүчин зүйлийн 
шинжтэй нөхцөл 
байдал үүсэх 
тохиолдолд эрчим 
хүчний хангамжийн 
талаар мөрдөх 
журам батлах  

Түлш эрчим хүчний 
сайдын 2007.06.19-ний өдрийн 53 
дугаар тушаалын 2-р хавсралтаар 
батлагдсан, ХЗЯ-ны 2007/2742 
бүртгэлтэй журмыг хянах, 
шаардлагатай тохиолдолд 
шинэчлэх 

2016 оны III 
сар 

Хуульд 
нийцсэн 
байна. 

     2 

Тогтоосон 
шаардлагад 
нийцсэн, 
боловсронгуй 
болсон байна. 

Б.Сандуйжав 
Х.Авирмэд 

П.Даваадорж 
Г.Мөнхцоодол 

Х.Бекболат 

2.8 

ЭХ-ний тухай 
хуулийн 6.1.5 дах 
заалт: нэгдсэн 
сүлжээ, хийн 

Нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн 
дулаан хангамжийн дүрэм, эрчим 
хүчний барилга байгууламж, 
тоног төхөөрөмжийн угсралт, 

2016
оны I-IV 
улирал 

Хууль 
тогтоомжид 
нийцсэн байх 

     1 

Эрчим 
хүчний аюулгүй 
байдлыг хангах эрх 
зүйн баримт бичиг 

Б.Сандуйжав 
Х.Авирмэд 

П.Даваадорж 
Г.Мөнхцоодол 
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хангамж, төвлөрсөн 
дулаан хангамжийн 
дүрэм, эрчим 
хүчний барилга 
байгууламж, тоног 
төхөөрөмжийн 
угсралт, засвар, 
ашиглалт,  

аюулгүй 
ажиллагааны болон 
магадлал хийх 
дүрэм, журам 
батлах, 
хэрэглэгчийн 
зэрэглэлийг тогтоох 

засвар, ашиглалт, аюулгүй 
ажиллагааны холбогдох дүрэм, 
журмыг хянах, шаардлагатай 
тохиолдолд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах, батлуулах   

нь боловсронгуй 
болсон байна. 

Х.Бекболат 
(СБТГ, БХЗГ, ДҮТ, 
ЭХЭЗХ хамтрах) 

2.9 

Техник хяналт, 
дотоод аудит, 
хяналт-
шинжилгээний 
чиглэлээр 
зөвлөгөөн, сургалт 
зохион байгуулах, 
оролцох, дүрэм 
журам 
боловсруулах 
хүрээнд: 

Эрчим хүчний салбарын 
хяналтын ажилтнуудын 
зөвлөлгөөнийг зохион байгуулах 

10 сар 

Тулгамдсан 
асуудлуудаар 

илтгэл 
хэлэлцүүлж 

хүрэх үр дүнг 
тодорхойлсон 

байх 

1 

Зөвлөлгөөнөөс 
гаргасан зөвлөмж, 

уриалгыг дагуу 
төлөвлөгөө гаргаж, 
салбарын үйлдвэр, 

компаниудад 
хүргүүлнэ. 

Б.Сандуйжав 
Х.Бекболат 
Х.Авирмэд 

П.Даваадорж 
Г.Мөнхцоодол 

2.10 

 Салбарын үйлдвэр, компаниудад 
ХАБЭА-н менежментийн систем, 
ажлын байрны эрсдлийн 
үнэлгээний сургалт зохион 
байгуулах 

II, IV улирал 

Олон улсын 
туршлага, 
салбарын 
онцлогийг 

тусгасан байх 

1 

5-аас доошгүй 
байгууллагад 

сургалт зохион 
байгуулсан байна. 

Б.Сандуйжав 
Х.Бекболат 

2.11 

 
Эрчим хүчний салбарын эрх зүйн 
ба нормативын баримт бичиг, 
дүрэм, журмыг шинээр болон 
шинэчлэн боловсруулахад 
хамтран оролцох, санал өгөх,  

Тухай бүр 

Эрчим хүчний 
тухай хууль, 

хөгжлийн 
бодлого 

зорилтуудтай 
нийцсэн байх 

1 

 
Холбогдох хууль 

тогтоомжид 
нийцсэн, үндэслэл 

тооцоо 
судалгаатай байна. 

Б.Сандуйжав 
Х.Авирмэд 

П.Даваадорж 
Г.Мөнхцоодол 

Х.Бекболат 
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2.12 

 ЭХСалбарын үйлдвэр 
компаниудын аваари, саатал, 
тасралтыг нэгтгэх цахим 
мэдээллийн сантай болж, 
мэдээллийг сар бүр үйлдвэр 
компаниудаас гаргуулж үр дүнг 
удирдлагуудад танилцуулах 

Сар бүр 

Цахим 
мэдээллийн 

сан 
тогтвортой 

ажиллагаатай 
байх 

1 

Мэдээллийг сар 
бүр удирдлагад 
танилцуулсан 

байна. 

Б.Сандуйжав 
Х.Авирмэд 

П.Даваадорж 
Г.Мөнхцоодол 

2.13 

 
“ДҮТ” ХХК-тай хамтран аваари 
эсэргүүцэх дасгал зохион 
байгуулах хяналт тавьж оролцох 

IV, X сард 
Бодит 

байдалд 
нийцсэн байх 

1 

Жилд 2 
удаа зохион 

байгуулагдсан 
байна. 

Б.Сандуйжав 
Х.Авирмэд 

П.Даваадорж 
Г.Мөнхцоодол 

Х.Бекболат 

 

 
Дүн 

 

 
Бүгд-13 
ТАХ-4 
НАХ-9 

 

Д
Д.3 

Холбогдох хуулийн дагуу дотоодын хяналт, шалгалт, дотоод аудит хийж дүгнэлт, зөвлөмж гаргах гол зорилтын хүрээнд: 

3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Төсвийн тухай 
хуульд заасны 
дагуу Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн бүрэн 
эрхийн хүрээнд  
 

 
Эрчим хүчний салбарын төсөл 
хэрэгжүүлэх нэгжүүдийн 
санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
дотоод аудит хийх. Үүнд:  
- ЭХСҮА-2 төсөл 
- ДЦС-уудын судалгааны баг     
   /Дархан, Эрдэнэт, Чойбалсан/ 
- Түгээх Сүлжээний алдагдал 
бууруулах судалгааны баг 
- ДЦС-4-ийн үр ашгийг 
дээшлүүлэх төсөл 
- Эрдэнэбүрэнгийн УЦС төсөл 
- Сумдын нарны ДС судалгааны 
баг 
 

5-6 сар 

ОУ-ын 
Мэргэжлийн 
Практикийн 
Хүрээ, 
ДАМПОУС, 
Сангийн 
сайдын 2010 
оны 116 
дугаар 
тушаалаар 
батлагдсан 
“Дотоод аудит 
явуулах 
заавар”,  
ЗГ-ын дотоод 
аудитын 

1багц 
/5 

төсөл/ 

ДАХорооноос 
өгсөн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж 
ажилласнаар үйл 
ажиллагааны 
дотоод хяналт 
сайжирч ,  ажил 
үйлчилгээний үр 
дүн нэмэгдэнэ. 

Б.Сандуйжав 
Ж.Саруул 

Ц.Алтангэрэл 
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 / 2015 он, 2016 оны 1-2 дугаар 
улирлыг хамруулан/ 

 

гарын авлага 
ашиглах 

3
3.2 

 
 
 
 
Төсвийн тухай 
хуульд заасны 
дагуу Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн бүрэн 
эрхийн хүрээнд  

 

ДЦС-2 ТӨХК-ийн 2015 оны үндсэн 
болон санхүүгийн үйл ажиллагаа, 
дотоод хяналтын хэрэгжилтэд 
дотоод аудит хийх. 

 

2-3 сар 

ОУ-ын 
Мэргэжлийн 
Практикийн 
Хүрээ, 
ДАМПОУС, 
Сангийн 
сайдын 2010 
оны 116 
дугаар 
тушаалаар 
батлагдсан 
“Дотоод аудит 
явуулах 
заавар”,  
ЗГ-ын дотоод 
аудитын 
гарын авлага 
ашиглах 
 

1 

 
ДАХорооноос 
өгсөн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж 
ажилласнаар үйл 
ажиллагааны 
дотоод хяналт 
сайжирч , ажил 
үйлчилгээний үр 
дүн нэмэгдэнэ. 
 
 
 
 
 
 

Б.Сандуйжав 
Д.Баяраа 

Д.Мөнхжаргал 

3
3.3 

 
 
 
 
Төсвийн тухай 
хуульд заасны 
дагуу Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн бүрэн 
эрхийн хүрээнд  

 

ДаДЦС ТӨХК-ийн 2015 оны 
үндсэн болон санхүүгийн үйл 
ажиллагаа, дотоод хяналтын 
хэрэгжилтэд дотоод аудит хийх. 

 

2-3 сар 

ОУ-ын 
Мэргэжлийн 
Практикийн 
Хүрээ, 
ДАМПОУС, 
Сангийн 
сайдын 2010 
оны 116 
дугаар 
тушаалаар 
батлагдсан 
“Дотоод аудит 
явуулах 
заавар”,  
ЗГ-ын дотоод 

1 

 
ДАХорооноос 
өгсөн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж 
ажилласнаар үйл 
ажиллагааны 
дотоод хяналт 
сайжирч , ажил 
үйлчилгээний үр 
дүн нэмэгдэнэ. 
 
 
 
 
 

Б.Сандуйжав 
Ж.Саруул 

Д.Мөнхжаргал 
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аудитын 
гарын авлага 
ашиглах 
 

 

3
3.4 

 
 
 
 
Төсвийн тухай 
хуульд заасны 
дагуу Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн бүрэн 
эрхийн хүрээнд  

 

ДЦС-3 ТӨХК-ийн 2015 оны үндсэн 
болон санхүүгийн үйл ажиллагаа, 
дотоод хяналтын хэрэгжилтэд 
дотоод аудит хийх. 

 

3-4 сар 

ОУ-ын 
Мэргэжлийн 
Практикийн 
Хүрээ, 
ДАМПОУС, 
Сангийн 
сайдын 2010 
оны 116 
дугаар 
тушаалаар 
батлагдсан 
“Дотоод аудит 
явуулах 
заавар”,  
ЗГ-ын дотоод 
аудитын 
гарын авлага 
ашиглах 
 

1 

 
ДАХорооноос 
өгсөн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж 
ажилласнаар үйл 
ажиллагааны 
дотоод хяналт 
сайжирч , ажил 
үйлчилгээний үр 
дүн нэмэгдэнэ. 
 
 
 
 
 
 

Б.Сандуйжав 
Ж.Саруул 

Д.Мөнхжаргал 

3
3.5 

 
 
 
 
Төсвийн тухай 
хуульд заасны 
дагуу Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн бүрэн 
эрхийн хүрээнд  

 

Налайхын ДС ТӨХК-ийн 2015 оны 
үндсэн болон санхүүгийн үйл 
ажиллагаа, дотоод хяналтын 
хэрэгжилтэд дотоод аудит хийх. 

 

3-4 сар 

ОУ-ын 
Мэргэжлийн 
Практикийн 
Хүрээ, 
ДАМПОУС, 
Сангийн 
сайдын 2010 
оны 116 
дугаар 
тушаалаар 
батлагдсан 
“Дотоод аудит 
явуулах 
заавар”,  

1 

 
ДАХорооноос 
өгсөн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж 
ажилласнаар үйл 
ажиллагааны 
дотоод хяналт 
сайжирч , ажил 
үйлчилгээний үр 
дүн нэмэгдэнэ. 
 
 
 
 

Б.Сандуйжав 
Д.Баяраа 

Ц.Алтангэрэл 
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ЗГ-ын дотоод 
аудитын 
гарын авлага 
ашиглах 
 

 
 

3
3.6 

 
 
 
 
Төсвийн тухай 
хуульд заасны 
дагуу Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн бүрэн 
эрхийн хүрээнд  

 

Даланзадгад ДЦС ХК-ийн 2015 
оны үндсэн болон санхүүгийн үйл 
ажиллагаа, дотоод хяналтын 
хэрэгжилтэд дотоод аудит хийх. 

 

5-6 сар 

ОУ-ын 
Мэргэжлийн 
Практикийн 
Хүрээ, 
ДАМПОУС, 
Сангийн 
сайдын 2010 
оны 116 
дугаар 
тушаалаар 
батлагдсан 
“Дотоод аудит 
явуулах 
заавар”,  
ЗГ-ын дотоод 
аудитын 
гарын авлага 
ашиглах 
 

1 

 
ДАХорооноос 
өгсөн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж 
ажилласнаар үйл 
ажиллагааны 
дотоод хяналт 
сайжирч , ажил 
үйлчилгээний үр 
дүн нэмэгдэнэ. 
 
 
 
 
 
 

Б.Сандуйжав 
Д.Баяраа 

Д.Мөнхжаргал 

.
3.7 

 
 
 
 
Төсвийн тухай 
хуульд заасны 
дагуу Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн бүрэн 
эрхийн хүрээнд  

 

ББЭХС ТӨХК-ийн 2015 оны 
үндсэн болон санхүүгийн үйл 
ажиллагаа, дотоод хяналтын 
хэрэгжилтэд дотоод аудит хийх. 

 

7-8 сар 

ОУ-ын 
Мэргэжлийн 
Практикийн 
Хүрээ, 
ДАМПОУС, 
Сангийн 
сайдын 2010 
оны 116 
дугаар 
тушаалаар 
батлагдсан 
“Дотоод аудит 
явуулах 

1 

 
ДАХорооноос 
өгсөн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж 
ажилласнаар үйл 
ажиллагааны 
дотоод хяналт 
сайжирч , ажил 
үйлчилгээний үр 
дүн нэмэгдэнэ. 
 
 
 

Б.Сандуйжав 
Д.Баяраа 

Ц.Алтангэрэл 
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заавар”,  
ЗГ-ын дотоод 
аудитын 
гарын авлага 
ашиглах 
 

 
 
 

3
3.8 

 
 
 
 
Төсвийн тухай 
хуульд заасны 
дагуу Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн бүрэн 
эрхийн хүрээнд  

 

Дулаан шарын гол ХК-ийн 2015 
оны үндсэн болон санхүүгийн үйл 
ажиллагаа, дотоод хяналтын 
хэрэгжилтэд дотоод аудит хийх. 

 

8-9 сар 

ОУ-ын 
Мэргэжлийн 
Практикийн 
Хүрээ, 
ДАМПОУС, 
Сангийн 
сайдын 2010 
оны 116 
дугаар 
тушаалаар 
батлагдсан 
“Дотоод аудит 
явуулах 
заавар”,  
ЗГ-ын дотоод 
аудитын 
гарын авлага 
ашиглах 
 

1 

 
ДАХорооноос 
өгсөн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж 
ажилласнаар үйл 
ажиллагааны 
дотоод хяналт 
сайжирч , ажил 
үйлчилгээний үр 
дүн нэмэгдэнэ. 
 
 
 
 
 
 

Б.Сандуйжав 
Д.Мөнхжаргал 

Ж.Саруул 

3
3.9 

 
 
 
 
Төсвийн тухай 
хуульд заасны 
дагуу Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн бүрэн 
эрхийн хүрээнд  

 

БНЗӨБЦТС ТӨХК-ийн 2015 оны 
үндсэн болон санхүүгийн үйл 
ажиллагаа, дотоод хяналтын 
хэрэгжилтэд дотоод аудит хийх. 

 

10-11 сар 

ОУ-ын 
Мэргэжлийн 
Практикийн 
Хүрээ, 
ДАМПОУС, 
Сангийн 
сайдын 2010 
оны 116 
дугаар 
тушаалаар 
батлагдсан 
“Дотоод аудит 

1 

 
ДАХорооноосөгсө
н зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж 
ажилласнаар үйл 
ажиллагааны 
дотоод хяналт 
сайжирч , ажил 
үйлчилгээний үр 
дүн нэмэгдэнэ. 
 
 

Б.Сандуйжав 
Ж.Саруул 

Ц.Алтангэрэл 
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явуулах 
заавар”,  
ЗГ-ын дотоод 
аудитын 
гарын авлага 
ашиглах 
 

 
 
 
 

3
3.10 

 
Төсвийн тухай 
хуульд заасны 
дагуу Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн бүрэн 
эрхийн хүрээнд  

 

 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
эрхлэх асуудлын хүрээний 
төсвийн байгууллага, төрийн 
болон орон нутгийн өмчит, төрийн 
болон орон нутгийн өмч 
давамгайлсан хуулийн этгээдийн 
2015 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайлан тэнцэлд 
хийсэн аудитын дүн, зөвлөмж, 
албан шаардлагын хэрэгжилтийг 
шалгаж, эрсдлийг үнэлэх 

4-р улирал 

Дотоод 
аудитын 
Мэргэжлийн 
Практикийн 
ОУ-ын 
стандарт, 
Засгийн 
газрын дотоод 
аудитын 
гарын авлага 
ашиглах 

1 
     Эрсдлийн 
үнэлгээний үр дүн 
зохистой байх. 

Б.Сандуйжав 
Д.Мөнхжаргал 

Д.Баяраа 
Ж.Саруул 

 

.
3.11 

 
 
Төсвийн тухай 
хуульд заасны 
дагуу Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн бүрэн 
эрхийн хүрээнд  

 

Сайдын багцын  2016 оны 
төсвийн: 

- урсгал зарлагын 
төлөвлөлт, гүйцэтгэл 

- худалдан авалтын үйл 
ажиллагаа  

- шилэн дансны хуулийн 
хэрэгжилт зэрэгт 
дотоод аудит хийх 

4-р улирал 

ОУ-ын 
Мэргэжлийн 
Практикийн 
Хүрээ, 
ДАМПОУС, 
Сангийн 
сайдын 2010 
оны 116 
дугаар 
тушаалаар 
батлагдсан 
“Дотоод аудит 
явуулах 
заавар”,  
Засгийн 
газрын дотоод 
аудитын 
гарын авлага 
ашиглах 

1 багц 

ДАХорооноосөгсө
н зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж 
ажилласнаар үйл 
ажиллагааны 
дотоод хяналт 
сайжирч ,  ажил 
үйлчилгээний үр 
дүн нэмэгдэнэ. 

Б.Сандуйжав 
Д.Баяраа 

Д.Мөнхжаргал 
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3
3.12 

 
 
 
 
Төсвийн тухай 
хуульд заасны 
дагуу Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн бүрэн 
эрхийн хүрээнд  

 

Яамны удирдлагаас өгсөн 
чиглэлийн дагуу гэнэтийн болон 
тусгай аудит хийх. 

Тухай бүрт 

ОУ-ын 
Мэргэжлийн 
Практикийн 
Хүрээ, 
ДАМПОУС, 
Сангийн 
сайдын 2010 
оны 116 
дугаар 
тушаалаар 
батлагдсан 
“Дотоод аудит 
явуулах 
заавар”,  
Засгийн 
газрын дотоод 
аудитын 
гарын авлага 
ашиглах 

- 

ДАХорооноосөгсө
н зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж 
ажилласнаар үйл 
ажиллагааны 
дотоод хяналт 
сайжирч ,  ажил 
үйлчилгээний үр 
дүн нэмэгдэнэ. 

Б.Сандуйжав 
Д.Мөнхжаргал 

Д.Баяраа 
Ж.Саруул 

3
3.13 

 Дотоод аудитын ажлын тайланг 
боловсруулж, Сангийн яаманд 
хүргүүлэх 

Хагас бүтэн 
жилээр 

-Хууль 
тогтоомжид 

нийцсэн байх 
2 

-Хугацаандаа 
хүргэгдсэн байна. 

Д.Мөнхжаргал 
Д.Баяраа 

 

 
Дүн Бүгд-13 

ТАХ-3 
НАХ-10 

Д
Д.4 

Статистик мэдээ гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах гол зорилтын хүрээнд: 

4
4.1 

Эрчим хүчний 
салбарын үйл 
ажиллагааны 

талаарх статистик  
мэдээ, мэдээллийн 
нэгдсэн тогтолцоо 

Үйлдвэр компаниудаас эрчим 
хүчний үйлдвэрлэлтийн болон 
борлуулалтын мэдээг нэгтгэн 
боловсруулж, Бүртгэл 
статистикийн газарт хүргүүлэх  

Сар бүрийн  
5-ны дотор 

-Мэдээлэл 
шуурхай, үнэн 

зөв байх 
 

-Тогтоосон 
хугацаанд 

гаргасан байх 

12 
Хэрэглэгчийг үнэн 
зөв мэдээллээр цаг 
тухайд нь шуурхай 
хангасан байх 

Б.Сандуйжав 
Б.Баясгалан 

4
4.2 

Эрчим хүчний салбарын 
статистик мэдээ, мэдээллийн 
бааз үүсгэн, мэдээллийн санг 
баяжуулах, мэдээллийг цахим 

Сар бүрийн  
5-ны дотор 

12 
Б.Сандуйжав 
Б.Баясгалан 
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хэлбэрээр авдаг болох 

4
4.3 

Үйлдвэрлэлийн мэдээг яамны 
цахим хуудсанд байршуулах 

Сар бүрийн  
10-ны дотор 

12 
Б.Сандуйжав 
Б.Баясгалан 

4
4.4 

Эрчим хүчний зохицуулах 
хороотой хамтран ажиллах, 
тогтмол мэдээ мэдээлэл авч байх 

Улирал 
тутам 

Тухай 
бүр 

-Мэдээ тайланг 
шуурхай үнэн 
бодит авах боломж 
бүрдсэн байх 

Б.Сандуйжав 
Б.Баясгалан 

4
4.5 

Эрчим хүчний тухай 
хуулийн 6.1.8 дахь 

заалт: эрчим 
хүчний хэрэглээ, 
үйлдвэрлэлийн 

статистик 
мэдээллийг авах, 

эрчим хүчний 
үндэсний баланс 

гаргах, нормативын 
баримт бичгийг 

батлах, стандарт 
боловсруулах 

1.Эрчим хүчний хэрэглээ, 
үйлдвэрлэлийн статистик 
мэдээллийг авах, эрчим хүчний 
үндэсний баланс гаргах үйл 
ажиллагааг зохицуулах журам 
боловсруулж батлуулах 

Жилдээ 
Хуульд 
нийцсэн 
байна 

1 

-Эрчим хүчний 
баланс гаргах үйл 
ажиллагааг 
зохицуулах 
журамтай болсон 
байна. 

Б.Сандуйжав 
Б.Баясгалан 

 
СБТГ-тай 

хамтран ажиллах 

 Дүн 
Бүгд-5 
ТАХ-1 
НАХ-4 

5. ДОТООД АЖИЛ,  ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

5.1 
Төрийн албан 

хаагчийн үндсэн 
үүрэг, нэгжийн 
дотоод ажил 

үүргийг биелүүлэх 
хүрээнд 

Төрийн албан хаагчийн үр 
дүнгийн гэрээг байгуулах, 
биелэлтийг хугацаанд нь 
тайлагнах 

1, 7, 12 
дугаар сард  

-Хууль 
тогтоомж, 
ТАХ-ийн 

үүрэг, үйл 
ажиллагааны 

төлөвлө-
гөөнд нийцсэн 

байх 

3 

-Хугацаандаа 
байгуулж, 

тайлагнасан  
байна.  

Ахлах 
мэргэжилтнүүд 

 
Мэргэжилтнүүд 

5.2 

Төрийн албан хаагчийн хувийн 
ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгийг гаргаж, эрх бүхий 
албан тушаалтанд тайлагнах 

01 дүгээр 
сарын 29-
ний дотор 

-Авлигын 
эсрэг хуульд 
нийцсэн байх 

13 
-Хуульд заасан 

хугацаанд 
тайлагнасан байна. 

Газрын  
бүх төрийн  

албан хаагчид 
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5.3 

Яамны үйл ажиллагааны 7 
хоногийн брошур эрхлэн гаргаж, 
шуурхай зөвлөлгөөнд удирдлагыг 
мэдээллээр хангаж ажиллах 

Баасан  
гараг бүр 

-Удирдлагыг 
мэдээллээр 
бүрэн хангах 

54 
-Ажлын явцын 

мэдээлэл 
тасралтгүй байна. 

Мэргэжилтнүүд 

5.4 
Газрын 2016 оны дотоод ажлын 
хуваарийг боловсруулж 
батлуулах, мөрдөж ажиллах 

Жилдээ 

-Ажлын 
ачааллыг 

тэнцүүлсэн 
байх 

1 
-Ажлын тасралтгүй 

үйл ажиллагаа 
хангагдсан байна. 

Ахлах 
мэргэжилтнүүд 

 
Мэргэжилтнүүд 

5.5 

Газрын сарын үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг боловсруулж 
батлуулах, сар, хагас жил, 
жилийн эцсийн тайланг 
боловсруулж, ТЗУГ-т тайлагнах  

Сар бүр 

-Яамны 
төлөвлөгөөнд 

суурилсан 
байх 

12 

-Төлөвлөгөө, 
тайлан чанартай, 
цаг хугацаандаа 

гарсан байна. 

Газрын дотоод 
хуваарийн дагуу 

5.6 

Эрхэлсэн ажлын чиглэлээр ирсэн 
албан бичиг, өргөдөл гомдол, 
санал хүсэлтийг зохих журмын 
дагуу шийдвэрлэж, хариу өгөх 

Жилдээ 
-Хууль 

тогтоомжид 
нийцсэн байх 

Тухай 
бүр 

-Хуулийн хугацаанд 
шийдвэрлэсэн 

байна. 

Ахлах 
мэргэжилтнүүд 

 
Мэргэжилтнүүд 

7
5.7 

Мэдлэг чадвараа 
дээшлүүлэх 

зорилтын хүрээнд 

ЗГХЭГ, олон улсын байгууллага, 
яам болон бусад 
байгууллагуудаас зохион 
байгуулах  сургалт, семинарт 
хамрагдах 

Жилдээ  
Тухай 
бүр 

 

Ахлах 
мэргэжилтнүүд, 

 
Мэргэжилтнүүд 

Дүн Б-7 

НИЙТ ДҮН 
Бүгд-67 
ТАХ-17 
НАХ-52 

 
 

МЕНЕЖЕР БУЮУ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ,  

ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ДАРГА     Б.САНДУЙЖАВ 

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ НЭГТГЭН БОЛОВСРУУЛСАН: 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ,  ДОТООД 

АУДИТЫН ГАЗРЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН    Б.ТУЯА 
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ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРААС  
ЭХЯ-ны 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД  

ОРУУЛАХ  САНАЛ  
 

№ 
Хэрэгжүүлэх 

хөтөлбөр  
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт Хүрэх үр 

дүн 

Хариуцах газар 

Хугацаа Чанар 
Т

Тоо 
Үндсэн Хамтран 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Д БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙН АНГИ Д – САЛБАРЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ТЕХНИК ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТ 

Д.1 
1.0 Салбарын бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төсөл, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн явцад  

хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх гол зорилтын хүрээнд: 

1
1 

Мянганы 
хөгжлийн зорилтод 
суурилсан Үндэсний 
хөгжлийн цогц бодлого  

МХЗСҮХЦБ дахь эрчим 
хүчний салбарын бодлогын 2014 
оны хэрэгжилтийг гаргаж, 
Сангийн яаманд хүргүүлэх 

02 
дугаар 

сар
ын 01 

-Арга 
хэмжээг бүрэн 
хамарсан байх; 

-
Бодлогын 
зорилтуудтай 
уялдсан байх. 

1 

-
Тогтоосон 
хугацаанд 
тайлагнасан  

байна. 

ХШҮДАГ СБТГ 

1
2 

Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2012-
2016 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 

Засгийн газрын 2012-2016 оны  
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөнд эрчим хүчний 
салбарын чиглэлээр тусгагдсан 
зорилт, арга хэмжээнд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
холбогдох дээд байгууллагад 
тайлагнах /2014 оны жилийн 
эцэс, 2015 оны эхний хагас жил/ 

02 дугаар 
сарын 01 

 
07 дугаар 
сарын 10 

-Арга 
хэмжээг бүрэн 
хамарсан байх; 

 
-

Бодлогын 
зорилтуудтай 
уялдсан байх 

 

2 

-Сайдын 
зөвлөлийн 
хурлаар 
хэлэлцүүлсэн 
байна. 

-Тайланг 
тогтоосон 
хугацаанд 
хүргүүлсэн  

байна. 

ХШҮДАГ 

СБТГ 
БХЗГ 
СХОГ 
ТЗУГ 

1
3 

Монгол Улсын 
эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн 
чиглэл 

Монгол Улсын эдийн 
засаг, нийгмийг 2015 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
жилийн эцэс, 2016 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийн эхний хагас 
жилийн хэрэгжилтийн байдалд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
холбогдох байгууллагад 
тайлагнах 

02 
дугаар 

сарын 01 
 

07 
дугаар 

сарын 10 

-Арга 
хэмжээг бүрэн 
хамарсан байх; 

 
 
-

Бодлогын 
зорилтуудтай 
уялдсан байх 

2 

-СЗХ-аар 
хэлэлцүүлсэн 
байна. 

-Тайланг 
тогтоосон 
хугацаанд нь 
хүргүүлсэн 
байна. 

-Тухайн 
жилийн зорилт 
хэрэгжсэн байна. 

ХШҮДАГ 
СБТГ 
БХЗГ 
СХОГ 
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1
4 

Эрчим хүчний салбарт 
хэрэгжиж байгаа 
Үндэсний хөтөлбөр, 
төслүүд 

Улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар 2015 онд хэрэгжиж 
байгаа төсөл араг хэмжээний 
хэрэгжилтэд ХШҮ хийж , 
удирдлагуудад танилцуулан 
холбогдох дээд байгууллагад 
хүргүүлэх 

04 дүгээр 
сарын 01 

-
Биелэлтийг 
үнэн зөв 
тодорхойлсон 
байх; 

-
Холбогдох 
журмын дагуу 
гаргах 

-
Хөтөлбөр, 

төслийн 
үр ашиг 
дээшилсэн 
байх 

1 
-Тайлан 

яамны 
удирдлагад 
танилцагдсан 
байна.  

-Тайланг 
тогтоосон 
хугацаанд нь 
хүргүүлсэн 
байна. 

ХШҮДАГ СХОГ 

1
5 

Гадаадын зээл, 
тусламжаар хэрэгжиж байгаа 
төслүүдийн 2014 оны 
хэрэгжилтийг гаргаж, холбогдох 
дээд байгууллагад тайлагнах 

04 дүгээр 
сарын 01 

1 ХШҮДАГ СХОГ 

1
6 

Холбогдох эрх 
зүйн актын биелэлт 

Хууль тогтоомж, 
Ерөнхийлөгчийн зарлиг, ҮАБЗ-
ийн зөвлөмж, УИХ, Засгийн 
газрын  тогтоол, шийдвэрийн 
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ 
хийж, зөвлөмж гаргах, холбогдох 
дээд байгууллагад тайлагнах  

01 
дүгээр 

сарын 15 
 

07 
дугаар 

сарын 10 

-
Заалтуудыг 
бүрэн 
хамарсан байх 

 
-Санал, 
зөвлөмж  
оновчтой байх 

2 

-Сайдын  
зөвлөлийн 
хурлаар 
хэлэлцүүлсэн 
байна. 

-
Тогтоосон 
хугацаанд 
тайлагнасан 
байна. 

ХШҮДАГ ТЗУГ 

7
7 

“Түлш, эрчим хүчний салбарын 
талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай” УИХ-ын 
Байнгын хорооны  2015 оны 02 
дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд 
ХШҮ хийх, удирлагуудад 
танилцуулах  

3-4 сард 

Заалтуу
дыг бүрэн 
хамарсан байх 

 
-Санал, 

зөвлөмж  
оновчтой байх 

1 

Тогтоолын 
заалтууд 
хэрэгжсэн байх, 
ЭХ-ний 
салбарын эдийн 
засгийн чадавхи 
сайжирсан байх 

ХШҮДАГ 
СБТГ 
СХОГ 

8
8 

Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 
101 дүгээр тушаалын 1 болон 2 
дугаар хавсралтуудаар 
батлагдсан Эрчим хүчний тухай 
хууль болон СЭХ-ний тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 
хийх ажлын төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэд ХШҮ хийх, 
удирлагуудад танилцуулах 

4-р сар 

Заалтуу
дыг бүрэн 
хамарсан байх 

 
-Санал, 

зөвлөмж  
оновчтой байх 

1 
Тушаалын 
заалтууд 
хэрэгсэн байх 

ХШҮДАГ 
СБТГ 
БХЗГ 
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9
9 

 

Засгийн газрын 2015 оны 
01 дүгээр хуралдааны 
тэмдэглэлийн 4.2 дахь заалтыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор Эрчим 
хүчний салбарын захиргааны хэм 
хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн 
улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй 
эрх зүйн актын хэрэгжилтэд ХШҮ 
хийж, удирлагуудад танилцуулах 

5-р сар 

Заалтуудыг 
бүрэн 
хамарсан байх 

 
-Санал, 
зөвлөмж  
оновчтой байх 

1
1 

Эрх зүйн актын 
хэрэгжилтийн 
байдалд үнэлэлт 
дүгнэлт өгсөн 
байх 

ХШҮДАГ ТЗУГ 

1
10 

Үндэсний 
аюулгүй байдлын 
зөвлөлийг мэдээллээр 
хангах журам 

Журамд заасан эрчим 
хүчний салбарын үйл 
ажиллагааны мэдээллийг 
холбогдох газруудаас хүлээн авч 
нэгтгэн боловсруулах, ҮАБЗ-ийн 
ажлын албанд тайлагнах  

Улирал 
бүр 
/01, 04, 07, 
10 дугаар 
сарын 07/ 

-
Тавигдсан 
шаардлагад 
нийцсэн байх 

-
Тулгамдаж буй 
асуудлаар  
ҮАБЗ-аас гарах 
шийдвэрийн 
үндэслэл болж 
чадсан байх 

4 

-
Мэдээлэл 
удирдлагад 
танилцуулагдсан 
байна.  

-ҮАБЗ-
ийг 
шаардлагатай 
мэдээллээр цаг 
тухайд нь 
хангасан байна. 

ХШҮДАГ 
СБТГ 
БХЗГ 
СХОГ 

1
11 

Эрчим хүчний 
яамны жилийн үйл 
ажиллагаа 

Яамны 2014 оны үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, холбогдох дээд 
байгууллагад тайлагнах 

04 дүгээр 
сарын 01-
ний дотор 

-ЗГ-ын 
2013 оны 322 
дугаар 
тогтоолоор 
батлагдсан 
журмын 
шаардлагыг 
хангасан байх 

1 

-
Байгууллагын 
төлөвлөгөө 
хэрэгжсэн байна. 

ХШҮДАГ 

СБТГ 
БХЗГ 
СХОГ 
ТЗУГ 

1
12 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчтай 
байгуулсан Үр дүнгийн 
гэрээ 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
Төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан 2015 оны Үр дүнгийн 
гэрээ, Эрчим хүчний яамны 2015 
оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний  жилийн  эцсийн 
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, удирдлагуудад 
танилцуулан холбогдох дээд 
байгууллагад хүргүүлэх 

02 дугаар 
сард 

-
Төлөвлөлт нь 
бодлогын 
зорилттой 
уялдсан байх 

-
Хэрэгжилт нь 
бодитой байх 

-Тайлан 
мэдээ үнэн зөв 
байх 

1 

-
Гэрээний 
заалтууд 
хэрэгжсэн байна. 

-
Биелэлтэд 
тавигдах хяналт 
сайжирсан 
байна. 
-Өгсөн 
зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлсэн 
байна. 

ХШҮДАГ 

ТЗУГ, 
СХОГ, 
БХЗГ, 
БХЗГ 
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1
13 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
аймгийн Засаг дарга нартай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт зөвлөмж гаргах 

02-03 
дугаар сар 

-
Хэрэгжилт нь 
бодитой байх 

-Тайлан 
мэдээ үнэн зөв 
байх 

21 

-
Гэрээний 
заалтууд 
хэрэгжсэн байна. 

ХШҮДАГ ТЗУГ 

1
14 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
“ЭХХТ” ТӨААТҮГ, “СЭХҮТ” ТӨҮГ 
болон ЭХЭЗХ-ын захирлуудтай 
2015 онд байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний жилийн эцсийн 
хэрэгжилтэд ХШҮ хийх, 
удирлагуудад танилцуулах 

01-02 
дугаар 
сард 

Хэрэгжилт нь 
бодитой байх 
-Тайлан мэдээ 
үнэн зөв байх 

3 

-
Гэрээний 
заалтууд 
хэрэгжсэн байна. 

ХШҮДАГ ТЗУГ 

1
15 

Эрчим хүчний 
салбарт хэрэгжиж 
байгаа хамтын 
ажиллагааны гэрээ, 
хэлэлцээрүүд 

Гадаад хамтын ажиллагааны 
гэрээ, хэлэлцээрүүдийн 
хэрэгжилтийн байдалд хяналт-
шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах 

/2016 оны жилийн эцэс/ 

 
11 дүгээр 

сар 
 

 

 
-

Гүйцэтгэл 
бодитой, 
бодлогын 
зорилттой 
уялдсан байх 

1 

-Гэрээ хэлэлцээ-
рүүдийн 

хэрэгжилтийг 
хангахад 
дэмжлэг 

үзүүлсэн байх 
-Удирдлагад 

танилцуулагд-
сан байна. 

ХШҮДАГ СХОГ 

1
16 

Удирдлагын 
тушаал шийдвэр, үүрэг 
даалгаврын хяналт 

Эрчим хүчний сайд, Төрийн 
нарийн бичгийн даргын тушаалын 
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ 
хийж, удирдлагад танилцуулах 
/2015, 2016 оны жилийн эцэс/ 

3-р сар 
11-р сар 

-
Гүйцэтгэл, 
Үр дүнг 
дээшлүүлэхэд 
чиглэсэн 
зөвлөмжөөр 
хангагдсан 
байх 

2 

Тушаал, 
шийдвэрээр 

өгөгдсөн үүрэг, 
даалгаврын 
хэрэгжилтэд 

тавигдах хяналт 
сайжирсан 

байна. 

ХШҮДАГ ТЗУГ 

        
ТЗАХ-5 
НАХ-11 

Д
Д.2 

Эрчим хүчний барилга байгууламжийн аюулгүй байдал, хэвийн найдвартай ажиллагаа,  
хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыгхангуулах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах гол зорилтын хүрээнд: 

1
1 

Техник 
хяналтыг хэрэгжүүлэх, 
дүгнэлт гаргах 
хүрээнд: 

Эрчим хүчний  салбарын 
үйлдвэр, компаниудын 
ашиглалтын үйл ажиллагааны 
явцад гарсан технологийн 
зөрчил, аваари, саатал, 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагаанд хяналт тавин 

Тухай бүр 

Хэрэглэгчдийг 
эрчим хүчээр 
тасралтгүй, 
найдвартай 
хангах 

1 

Орон нутгийн 
үйлдвэр 

компаниудын  
тогтвортой, 
найдвартай, 
ажиллагааг 

хангаж, 

ХШҮДАГ БХЗГ 
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ажиллаж, удирдамж, заавар 
зөвлөмжөөр хангах, томоохон 
аваари, саатал, ослын байдалд 
үнэлэлт дүгнэлт өгөх 

хэрэглэгчдийг 
тасралтгүй 

ханган, өвөл, 
зуны горимыг 

техникийн 
зөвлөлөөр 

баталж, горим 
ажиллагаа 

хэвийн болно. 

1
2 

 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 
болон гадаадын зээл, 
тусламжаар хэрэгжүүлэх төсөл, 
хөтөлбөр, арга хэмжээний 
хэрэгжилтэд техник хяналт тавих 

Жилдээ 

Хэрэглэ
гчдийг эрчим 
хүчээр 
тасралтгүй, 
найдвартай 
хангах 

 

Төсөл, 
хөтөлбөр, арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 
сайжирна. 

ХШҮДАГ 
БХЗГ 
СХОГ 

1
3 

 Эрчим хүчний үйлдвэр,  
компаниудын  үйл ажиллагаанд 
төлөвлөгөөт үзлэг зохион 
байгуулж, илэрсэн зөрчил, 
дутагдлыг арилгуулах, мэргэжил 
арга зүйн зөвлөмжөөр хангах 
/тушаалаар/ 

Жи
лдээ 

 1 

Тоноглол
ын найдвартай 
ажиллагаа 
дээшилнэ. 

ХШҮДАГ 
СБТГ 
БХЗГ 

4
4 

ЭХ-ний тухай 
хуулийн 5.1.3 дах 
заалт: Эрчим хүч 
хэрэглэх болон эрчим 
хүчний шугам сүлжээг 
хамгаалах дүрэм, 
дамжуулах сүлжээний 
хамрах хүрээг тогтоох 

Цахилгаан, дулаан хэрэглэх 
дүрэм, Эрчим хүчний шугам 
сүлжээг хамгаалах дүрмийг 
хянах, шинэчлэн боловсруулах 

201
6 оны I-II 
ул. 

Хуульд 
нийцсэн байна. 

    3 

Эрчим 
хүчний аюулгүй 
байдлыг хангах 
эрх зүйн баримт 
бичиг нь 
боловсронгуй 
болно. 

ХШҮДАГ 
СБТГ 
БХЗГ 

5
5 

 

“Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”-д 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөл 
боловсруулах 

IV  
ули

рал 

Хууль 
тогтоомжид  
нийцсэн байх 

1 

Холбогдо
х хууль 
тогтоомжид 
нийцсэн, байна. 

Дүрмийн 
төсөл 
батлагдсан 
байна. 

ХШҮДАГ БХЗГ 

6
6 

 Эрчим хүчний салбарын эрх зүйн 
ба нормативын баримт бичиг, 
дүрэм, журмыг шинээр болон 

Жилдээ 
Эрчим хүчний 
тухай хууль, 

хөгжлийн 
1 

 
Холбогдох хууль 

тогтоомжид 
ХШҮДАГ СБТГ 
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шинэчлэн боловсруулахад 
хамтран оролцох, санал өгөх,  

бодлого 
зорилтуудтай 
нийцсэн байх 

нийцсэн, 
үндэслэл тооцоо 

судалгаатай 
байна. 

7
7 

 ЭХ-ний салбарын үйлдвэр 
компаниудын аваари, саатал, 
тасралтыг нэгтгэх цахим 
мэдээллийн санг нээж, яамны 
вэйб сайтад байрлуулж, үйлдвэр 
компаниудаас сар бүр гаргуулж 
үр дүнг удирдлагуудад 
танилцуулж байх 

Сар бүр 
Хууль 

тогтоомжид  
нийцсэн байх 

1 

мэдээллийн 
сантай болсон 

байх, үйл 
ажиллагаа 

тогтмолжсон 
байх 

ХШҮДАГ 
БХЗГ, 

Үйлдвэр, 
компаниуд 

 
 

  
 

 
 

 
ТАХ-3 
НАХ-4 

Д
Д.3 

Холбогдох хуулийн дагуу дотоодын хяналт, шалгалт, дотоод аудит хийж дүгнэлт, зөвлөмж гаргах гол зорилтын хүрээнд: 

1
1 

Төсвийн тухай 
хуульд заасан Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн бүрэн 
эрхийн хүрээнд 

 

Эрчим хүчний салбарын төсөл 
хэрэгжүүлэх нэгжүүдийн 
санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
дотоод аудит хийх. Үүнд:  
- ЭХСҮА төсөл 
- ДЭЧойбалсан  судалгааны баг 
- Түгээх Сүлжээний АБ  
- ДЦС-4 
- Эрдэнэбүрэнгийн УЦС 
 
/2015 он, 2016 оны 1-2 дугаар 
улирлыг хамруулах / 
 

Жилдээ  

Сангийн 
сайдын 2010 
оны 116 дугаар 
тушаалаар 
батлагдсан 
“Дотоод аудит 
явуулах 
заавар” 

Засгийн 
газрын дотоод 
аудит явуулах 
гарын авлага 
ашиглах 

 

1 

Аудитын тайланг 
ЭХ-ний сайдын 
дэргэдхи 
аудитын 
хороогоор 
хэлэлцүүлэн 
шийдвэр 
гаргуулсан байх. 
Аудитаар өгсөн 
зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж 
ажилласнаар 
үйл 
ажиллагааны 
дотоод хяналт 
сайжирч, 
бүтээгдэхүүн 
ажил 
үйлчилгээний үр 
дүн нэмэгдэнэ. 

 

ХШҮДАГ 
 

СХОГ, 
ТХН-үүд 

1
2 

 Төрийн өмчит хувьцаат компани, 
төрийн өмчит үйлдвэрийн 
газруудын 2015 оны үндсэн 
болон санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд дотоод аудит, 
хяналт шалгалтыг хийх. Төрийн 
өмчит 8 компани 
 

Жилдээ 

ОУ-ын 
Мэргэжлийн 
Практикийн 
Хүрээ, 
ДАМПОУС, 
Сангийн 
сайдын 2010 
оны 116 дугаар 
тушаалаар 
батлагдсан 

8
8 

ХШҮДАГ 
 

ТӨХК-иуд 

3 
 Сайдын багцын 2016 оны 

төсвийн: 
 

Жилдээ 
1

1 багц 
ХШҮДАГ СХОГ 
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- урсгал зарлагын 
төлөвлөлт, гүйцэтгэл 

- худалдан авалтын 
үйл ажиллагаа  

- шилэн дансны 
хуулийн хэрэгжилт 
зэрэгт дотоод аудит 
хийх 

“Дотоод аудит 
явуулах 
заавар”,  

Засгийн 
газрын дотоод 
аудитын гарын 
авлага ашиглах 

 
  

 
 

 
 

 
ТАХ-1 
НАХ-2 

Д
Д.4 

Статистик мэдээ гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах гол зорилтын хүрээнд: 

1
1 

Эрчим хүчний 
салбарын үйл 
ажиллагааны талаарх 
статистик  мэдээ, 
мэдээллийн нэгдсэн 
тогтолцоо 

Эрчим хүчний салбарын 
үйлдвэрлэлтийн болон 
борлуулалтын мэдээг нэгтгэн 
боловсруулж, Үндэсний 
статистикийн хороонд   хүргүүлэх  

Сар бүр 

-
Мэдээлэл 
шуурхай, үнэн 
зөв байх 

 

-
Тогтоосон 
хугацаанд 
гаргасан байх 

1
12 

-
Удирдлагад 
танилцуулсан 
байна. 

-
Хэрэглэгчийг 
үнэн зөв 
мэдээллээр цаг 
тухайд нь 
шуурхай 
хангасан байна. 

-Мэдээ 
тайланг 
шуурхай, бодит 
авах боломж 
бүрдсэн байна. 

ХШҮДАГ 
Үйлдвэр, 

компаниуд 

1
2 

 

Эрчим хүчний салбарын 
статистик мэдээ, мэдээллийн 
бааз үүсгэн, мэдээллийн санг 
баяжуулах, мэдээллийг цахим 
хэлбэрээр авдаг болох 

Жилдээ  
Т

ухай 
бүр 

ХШҮДАГ 

ЭХЯ-
ны бусад 
газрууд, 
үйлдвэр 
комданиуд 

1
3 

Эрчим хүчний зохицуулах 
хороотой хамтран ажиллах, 
тогтмол мэдээ мэдээлэл авч, 
хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах 

Жилдээ  
Тухай 
бүр 

-Мэдээ тайланг 
шуурхай үнэн 
бодит авах 
боломж бүрдсэн 
байх 

ХШҮДАГ ЭХЗХ 

4
4 

Эрчим хүчний хэрэглээ, 
үйлдвэрлэлийн статистик 
мэдээллийг авах, эрчим хүчний 
үндэсний баланс гаргах үйл 
ажиллагааг зохицуулах журам 
боловсруулж батлуулах 

Жилдээ 
Хуульд 

нийцсэн байна 
1 

-Эрчим хүчний 
баланс гаргах 
үйл ажиллагааг 
зохицуулах 
журамтай 
болсон байна. 

ХШҮДАГ СБТГ 

        ТАХ-1 
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НАХ-3 

  ХШҮДАГ-ын бүтээгдэхүүний дүн-30 
ТАХ-10 
НАХ-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


