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Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц зохион 
байгуулалт 
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ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ХОРОО:

3

Аймгийн Засаг даргын 2022.05.23-ны өдрийн А/223

дугаар захирамжаар “Чанарын удирдлагын хороо”

байгуулагдсан.

Чанарын удирдлагын хорооны дарга: Аймгийн Засаг 

даргын Тамгын  газрын дарга

Гишүүд: Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга 

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө 

оруулалтын хэлтсийн дарга

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн  дарга

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга 

Нарийн бичиг:Дотоод ажил, өргөдөл гомдол  хариуцсан 

мэргэжилтэн



Чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны бүтцийн схем
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Сургалт
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Засаг даргын Тамгын газрын

ажилтнуудад Чанарын удирдлагын

тогтолцооны холбогдолтой 288 багц

цагийн сургалтуудыг төлөвлөн

хэрэгжүүлснээс гадна “Мерит” төслийн

Канадын мэргэжлийн зөвлөхүүдийн

тусламжтайгаар менежмент, үнэлгээ,

хамтын оролцооны талаарх сургалтын

хөтөлбөрийн хүрээнд чадавхижуулах

сургалт явуулсан. Энэ онд дотоод

аудитор бэлтгэх 2 удаагийн сургалт

зохион байгуулж гэрчилгээ гардуулсан.
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Зөвлөх үйлчилгээ 



Байгууллага болон түүний төлөв байдлыг ойлгох 
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Сонирхогч талуудын хэрэгцээ ба найдлагыг тодорхойлох 
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Сонирхогч талуудын хэрэгцээ ба найдлагыг тодорхойлох 

Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001 стандартыг орон нутгийн 
засаг захиргаанд хэрэглэх арга зүйн заавар МNS ISO 18091:2020 стандарт 

Орон нутгийн  засаг захиргааны Чанарын менежментийн үнэлгээний 
аргачлал

1.Сайн засаглал дахь институтийн хөгжил -10

2. Тогтвортой эдийн засгийн хөгжил-8

3. Нийгмийн хүртээмжтэй хөгжил -12

4. Байгаль орчны тогтвортой хөгжил-9 үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээ хийж 
сонирхогч талуудын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлсон. 
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Сонирхогч талууд 
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Чанарын удирдлагын тогтолцооны үйл явц 
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Алсын хараа, эрхэм зорилго 
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Алсын хараа Эрхэм зорилго 

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНД

ТУЛГУУРЛАСАН САЙН ЗАСАГЛАЛЫГ

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ

ЭРХЭМЛЭН, АМЬДРАЛЫН ЧАНАРЫГ

САЙЖРУУЛСАН БАЙГАЛЬ ОРЧИНД

ЭЭЛТЭЙ АЙМАГ БОЛНО.

ТӨР ИРГЭН ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ХАМТЫН

АЖИЛЛАГААНД ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАН

ХҮН АМЫН ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ АМЬДРАХ

ОРЧИН НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЖ, ЭДИЙН

ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ

БАЙГАЛИЙН ТЭНЦВЭРТ БАЙДЛЫГ ХАНГАНА.



Чанарын бодлого 

”Мэргэшсэн, ёс зүйтэй хүний нөөцөд

түшиглэн төрийн үйлчилгээг тасралтгүй

сайжруулж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг

дээдэлсэн байгууллага болно”
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Чанарын зорилт 

1. Сонирхогч тал болон хэрэглэгчийн

сэтгэл ханамжийг 2 хувиар нэмэгдүүлэх.

2. Ил тод байдлын аймгийн үнэлгээний

үзүүлэлтийг 2021 онд 75 хувьтай байсныг

2022 онд 84.5 хувьд хүргэнэ.

3. Чанарын удирдлагын тогтолцооны

тогтвортой байдлыг хангаж байнга

сайжруулж ажиллах
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Шинээр боловсруулсан журмууд 
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➢ Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Чанарын удирдлагын

тогтолцооны хороо, Чанарын менежер, багийн ажиллах

журам

➢ Дотоод аудитын журам

➢ Үл тохирлыг залруулах арга хэмжээний журам

➢ Удирдлагын дүн шинжилгээний журам

➢ Баримтжуулсан мэдээллийн хяналтын журам

➢ Чанарын баримт бичиг

➢ Эрсдэлийн удирдлагын журам



Баримтжуулсан мэдээлэл 

Баримтжуулсан мэдээллийн хяналтын журмын

дагуу Чанарын удирдлагын тогтолцоонд

хэрэглэх дотоод болон гадны гаралтай баримт

бичгийн жагсаалтын гаргаж үйл

ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.
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Дотоодын баримт бичиг 
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Гадны баримт бичиг 
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Дотоод аудит болон үл тохирол 
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Мерит төслийн санхүүгийн

дэмжлэгтэйгээр Зөвлөх багш авч

ISO стандартын сургалтад 22,

дотоод аудитын сургалтад 15

албан хаагчийг хамруулж, дотоод

аудиторуудыг бэлтгэсэн. Дотоод

аудитын сургалтад хамрагдсан 15

албан хаагчийг дотоод

аудиторуудыг томилон ажиллаж

байна.

Дотоод аудитын 2022 оны

хөтөлбөрийг боловсруулан

батлуулсан.



Удирдлагын дүн шинжилгээ 
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ЗДТГ-ын чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, түүний үр нөлөөг байнга

сайжруулах, илэрсэн дутагдал, зөрчлийг задлан шинжилж үнэлэх, холбогдох

арга хэмжээ авах, цаашдын төлөвлөлтөд тусгах үйл ажиллагааг зохицуулах,

чанарын удирдлагын тогтолцоог сайжруулах боломжийг тогтоох зорилгоор

төрийн үйлчилгээний чанарын удирдлагын тогтолцооны хамрах хүрээнд заасан

үйл ажиллагаанд удирдлагын дүн шинжилгээг жилдээ тогтмол хийхээр ЗДТГ-

ын “Удирдлагын дүн шинжилгээний журам”-д заасан.



Удирдлагын дүн шинжилгээ 
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MNS ISO 18091:2020 стандарт  /ISO 9001 стандартыг орон нутгийн 
захиргаанд хэрэглэх арга зүйн заавар/
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Сайн засаглал дахь институтийн хөгжил 
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Сайн засаглал дахь институтийн хөгжил 
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Тогтвортой эдийн засгийн хөгжил 
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Тогтвортой эдийн засгийн хөгжил 
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Нийгмийн хүртээмжтэй хөгжил 
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Нийгмийн хүртээмжтэй хөгжил 
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Нийгмийн хүртээмжтэй хөгжил 
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Байгаль орчны тогтвортой хөгжил 
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Байгаль орчны тогтвортой хөгжил 
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Байгаль орчны тогтвортой хөгжил 
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Менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлсний ач холбогдол 

Байгууллагын хувьд:

Байгууллага дотор ил тод байдал бий болно

-үйл явц, арга зам, баримтжуулалт стандартууд

-хүний нөөц солигдоход мэдлэг ур чадварыг авч үлдэх 

- бүх зүйл эмх цэгцтэй ойлгомжтой болох

-Давхардлыг арилгах, орхигдлыг илрүүлж үйл явцыг оновчтой болгох 

-Алдаа багасаж  эрсдэлээ бууруулж удирддаг болно

-Байгууллагын өрсөлдөх чадвар нэмэгдэж нэр хүнд, байгууллагад итгэх 
итгэл өснө. 
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Албан хаагч, хэрэглэгчдийн хувьд 

-Ажилтан бүрийн зорилго, зорилт, ажил үүрэг, үйл явц тодорхой болсноор
байгууллагадаа болон ажилдаа итгэлтэй болно.

-хэрэглэгдэж болохуйц ажлын баримт бичгүүдтэй болно

-байгууллагынхаа ажлын орчин болон дотоод процессуудын үр ашгийг
нэмэгдүүлэх ажилд нийт ажиллагсад татан оролцоно.

-Өөрийн ур чадвар, мэдлэгийг хөгжүүлэх боломж нэмэгдэнэ

-ажиллагсдын сэтгэл ханамж нэмэгдэнэ.

Хэрэглэгчийн хувьд:

Хүсэж буй чанарт нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг байгууллагаас авна.

-хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж нэмэгдэнэ.
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АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА


