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1. БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА  

       1990-ээд оны эхэн үед улс орон бүхэлдээ улс төр, нийгэм эдийн засгийн хувьд зах 

зээлийн харилцаанд шилжиж эхэлсэн үе болох 1992 онд “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 

нэгж, түүний удирдлагын тухай” хууль /ЗЗНДНТУТХ/ шинээр батлагдан гарсанаар төр 

захиргааны байгууллагын бүтцэд томоохон өөрчлөлт орж төрийн захиргааны байгууллагын 

хамтын удирдлагын системийг дунд болоод доод шатанд өөрчлөн нэгэн удирдлагын 

системд шилжүүлсэн. Уг хууль 1992 оны 10 дугаар сарын 01-нээс хүчин төгөлдөр болж 

мөрдөгдсөнөөр тухайн үеийн аймгийн Ардын Хурлын Гүйцэтгэх Захиргаа  татан буугдаж 

Засаг даргын Тамгын газар /ЗДТГ/ болон шинэчлэгдэн байгуулагдсан. 

           Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 61 дүгээр зүйлд  “Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг 
даргын ажлын алба нь тамгын газар мөн...”, ЗЗНДНТУТХуулийн 33 дугаар зүйлд “Аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын ажлын алба нь Тамгын газар байх бөгөөд харьяалах 
нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн стратегийн бодлого боловсруулах, 
төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт үнэлгээ хийхэд засаг даргад туслах үүрэгтэй гэж тус тус 
тодорхойлсон. 

        Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 

“Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай” 09 дүгээр тогтоолыг 

баримтлан аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/254 дүгээр захирамжаар баталсан Засаг 

даргын Тамгын газрын бүтэц орон тооны дагуу Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, 

Хууль эрх зүйн хэлтэс \Архивын тасагтай\, Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Нийгмийн 

бодлогын хэлтэс, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс, Хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс, Цэргийн штаб, Хэвлэл мэдээллийн алба, 

“Сүхбаатар-Нийтлэг үйлчилгээ” ОНӨҮГ гэсэн  6 хэлтэс, 1 штаб, 1 тасаг, 2 албаны нийт 56 

орон тоотойгоор иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж  байна.  

       Манай байгууллагын зохион байгуулалтын хүрээ, эрх зүйн орчин нь: 

- Монгол улсын Үндсэн хууль 

- Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хууль  

- Төрийн албаны тухай хууль  

- Төсвийн тухай хууль  

- Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр  

- Монгол улсын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл  

- Сүхбаатар аймгийн “Хөгжлийн хөтөлбөр”  

- Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

- Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл,  аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газрын гадаад, дотоод үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт 

болно.  

              Бид өмнөө тавьсан эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд хөгжил шинэтгэлийн ажлыг 

салбар бүрт хийн дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтыг үе шаттайгаар шийдэхийн зэрэгцээ эрүүл 

мэнд, соѐл боловсролын асуудлаар тусгайлсан бодлого боловсруулан, дэд хөтөлбөрүүдийг 
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хэрэгжүүлэн ажилласнаар хийсэн ажлынхаа үр дүнг нийгэм, эдийн засгийн бүхий л салбарт 

хүртэж  ажлаа амжилттай үнэлүүлж байсан. Тухайлбал: Орон нутагт хийгдсэн хөрөнгө 

оруулалтын болон иргэдийн хөгжил, оролцоог хангахад чиглэсэн ажлуудыг идэвхтэй зохион 

явуулсны үр дүнд Сүхбаатар аймаг нь өрсөлдөх чадварын үнэлгээгээр 80 хувьтай улсад 4-

рт, зүүн бүсэд 1-рт, Засаглалын үр ашгийн үзүүлэлтээр 100 хувьтай улсад 1-рт, нэг хүнд 

ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 5,1 сая төгрөг болж улсын хэмжээнд  4-рт, эдийн 

засгийн тамир тэнхээгээр улсад 5-рт, хүний хөгжлийн индексээр бүсэд 2-рт, орон нутгийн 

хөгжлийн индексээр зүүн бүсдээ 1-рт, эрэмблэгдсэн зэрэг олон үзүүлэлтээр тэргүүлсэний 

зэрэгцээ 2012-2015 онуудад  Монгол Улсын Шилдэг аймгаар тасралтгүй 4 удаа шалгарч 

байсан.   

        Сүхбаатар аймаг 2018 онд өрсөлдөх чадварын ерөнхий үнэлгээгээр 21 аймгаас 8-т, 

түүн дотроо эдийн засгийн тамир тэнхээ үзүүлэлт 9-т, засаглалын үр ашиг үзүүлэлт 2-т 

байсан бол 2019 онд өрсөлдөх чадварын ерөнхий үнэлгээгээр 7-р байранд, эдийн засгийн 

тамир тэнхээ үзүүлэлт 8-т, засаглалын үр ашиг үзүүлэлт 1-т эрэмбэлэгдэж үзүүлэлтүүд 

ахисан дүнтэй байна. Түүнчлэн Хүний хөгжлийн индексийн гол үзүүлэлтүүд болох хүн амын 

дундаж наслалтын индекс өмнөх оноос 0.1 хувиар, боловсролын түвшний индекс 0.02 

хувиар, 1 хүнд ногдох ДНБ-ээр тооцсон индекс 0.01 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна 

        Бид үйл ажиллагаандаа ЧМТ ISO 9001:2015 олон улсын стандартыг нэвтрүүлж 

хэрэгжүүлсэнээр төрийн хууль тогтоомж, бодлого шийдвэр, Засгийн газрын болон аймгийн 

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг илүү үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, сайн засаглалыг 

хангах, иргэнд хүрэх төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, шуурхай болгох зэрэг олон эерэг үр 

дүн бий болох юм. 

Хаяг: Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сум, 7-р баг, Нутгийн удирдлагын ордон 

Утас: 70518188 

Web: www.sukhbaatar.mn 

 

1.1. Бүтэц зохион байгуулалтын схем 

Зураг 1. Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-ын бүтэц, зохион байгуулалтын схем 

 

http://www.sukhbaatar.mn/
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    Засаг даргын Тамгын газрын үндсэн чиг үүрэг /ЗЗНДНТУ-ын тухай хууль/ :  
33.1. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын ажлын алба нь Тамгын газар байх бөгөөд 
дор дурдсан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:  
33.1.1. харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн стратегийн 
төлөвлөлт, хөтөлбөр, төсөл зохиох, зохицуулах, хяналт шинжилгээ хийх, үнэлж дүгнэх, 
бодлогын удирдамжаар хангах;  
33.1.2. Засаг даргаас бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь зохион байгуулалт, эрх зүй, аж ахуйн 
талаар болон Тамгын газрын хэлтэс, албадын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, 
нутгийн захиргааны байгууллагыг чиглүүлэн удирдахад нь Засаг даргад туслах;  
33.1.3. Хурал, Засаг дарга, доод шатны нутгийн захиргааны байгууллагыг шаардлагатай 
мэдээллээр хангах;  
33.1.4. хууль тогтоомж, Засгийн газар, Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг биелүүлэх үүрэг 
бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, гүйцэтгэлд 
нь хяналт тавьж үр дүнг тооцох;  
33.1.5. Тамгын газрын бичиг хэргийг хөтлөх, байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, санал, 
гомдлыг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах;  
33.1.6. төрийн захиргааны ажилтныг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшүүлэх, тэдний ажиллах 
нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах ажлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулах;  
33.1.7. Тухайн шатны Хурлын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж аж ахуйн талаар үйлчлэх.  
 

2. ЗОРИЛГО, ХЭРЭГЛЭЭ 

Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь төрийн ажил үйлчилгээний чанарыг 

сайжруулж, иргэд, байгууллагад хүртээмжтэй, ил тод, шуурхай  үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор 

Чанарын менежментийн олон улсын тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлж 

байна. Бид ЧМТ-г нэвтрүүлснээр байгууллагын ажил, үйлчилгээний чанарыг тогтмол 

сайжруулж, улмаар хэрэглэгчид болон албан хаагчдын сэтгэл ханамжийн түвшинг 

дээшлүүлэхийг зорин ажиллана. 

ЧМТ-ны үндсэн баримт бичиг болох  чанарын гарын авлагын зорилго нь: 

- Манай байгууллагын ISO 9001:2015 суурилсан ЧМТ-ны зохион байгуулалтын 

бүтцийг гадаад болон дотоод хэрэглэгчдэд таниулах,  

- ЧМТ-ны гол  баримт бичгүүдийн уялдаа холбоог тайлбарлах,  

- ЗДТГ-ын албан хаагчдад   өөрийн болон бусадтай хамааралтай нэгдмэл үйл 

явцуудыг ойлгоход туслах, стандартын дагуу тавигдаж буй шаардлагуудыг 

өөрсдийн ажлын үйл явцуудтай уялдуулан хэрэгжүүлж сурахад оршино.  

Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-ын чанарын гарын авлага нь чанарын менежментийн 

тогтолцооны ISO9001:2015 стандартын шаардлагын дагуу боловсруулагдсан бөгөөд  нийт 

албан хаагчид дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Тус Чанарын гарын авлага хүчин төгөлдөр болсоноор 

аймгийн ЗДТГ-ын нийт албан хаагчид чанарын бодлогыг хэрэгжүүлэх, чанарын зорилтуудад 

хүрэхэд өөрсдийн хувь нэмрийг дараахь байдлаар оруулах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:  

● Чанарын менежментийн тогтолцоотой танилцах, нэвтрүүлж хэрэгжүүлэхэд албан 

хаагч бүр хувь нэмрээ оруулах 
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● Тухайн ажил үүрэгт хамааралтай чанарын баримт бичгүүдийг ашиглах, дагаж 

мөрдөх, тэдгээрийг шаардлагатай газар нь байрлуулах 

● Баримт бичгийг цаашид боловсронгуй болгоход удирдлагын зүгээс идэвхтэй 

дэмжлэг үзүүлэх 

3. НЭР ТОМЪЁО БА ТОДОРХОЙЛОЛТ 

Энэхүү  

ISO 9001:2015         Чанарын удирдлагын тогтолцоо-Шаардлага 

MNS ISO 9001:2016        Чанарын удирдлагын тогтолцоо- Суурь нэр томъѐо ба тайлбар 

MNS ISO 19011:2016        Удирдлагын тогтолцоонд аудит явуулах заавар 

MNS ISO 18091 : 2020  Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001 стандартыг орон нутгийн 

засаг захиргаанд хэрэглэх арга зүйн заавар 

 

4. БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 

4.1. Байгууллага болон түүний төлөв байдал 

           Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-ын ЧМТ-ны хүрээнд стратегийн чиглэлд хамааралтай 

гадаад, дотоод эерэг болон сөрөг асуудлуудыг  дараахь шинжилгээний аргуудыг ашиглан 

тодорхойлон  баримтжуулж байна. Үүнд:  

1) Байгууллагын гадаад макро орчны шинжилгээ  (PESTLE)  

2) Байгууллагын гадаад микро орчны шинжилгээ  

3) Байгууллагын дотоод орчны шинжилгээ (Давуу, сул талууд) 

Эдгээр гадны болон дотоод асуудлуудад хамаарах мэдээллийг ЧМТ-01 баримт бичгийн 

ЧМТ-БТБ-01/2020, ЧМТ-БТБ-02/2020, ЧМТ-БТБ-03/2020, ЧМТ-БТБ-04/2020-д тус тус 

баримтжуулна. Байгууллага нь эдгээр мэдээлэлд тухайн оны жилийн 11-12 сард 

мониторинг, дүн шинжилгээ хийж, өөрчлөлт орсон тохиолдолд өөрчлөлтийг тусгаж 

мэдээллийг шинэчлэх ба өөрчлөлтийн талаар товч тэмдэглэл хийсэн байна.   

          Аймгийн ЗДТГ нь эдгээр мэдээллийг дараа оны зорилтыг тодорхойлох болон 

хөгжлийн бодлогын төлөвлөлт хийхдээ ашиглана. 

 

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

ЧМТ-БТБ-01/2020 
ЧМТ-БТБ-02/2020 
ЧМТ-БТБ-03/2020 
ЧМТ-БТБ-04/2020 

Байгууллагын гадаад макро орчны шинжилгээ  (PESTLE) 
Байгууллагын гадаад микро орчны шинжилгээ  
Байгууллагын дотоод орчны шинжилгээ  
Төрийн бодлогын менежментийн өөрийн үнэлгээ /MNS ISO 
18091:2020 хавсралт А-39 үзүүлэлт/ 

 

4.2. Сонирхогч талуудын хэрэгцээ ба хүлээлтийг ойлгох 

Хэрэглэгчийн болон хуулийн зохицуулалтын шаардлагыг хангасан төрийн ажил, 

үйлчилгээг байнга нийлүүлэхэд манай иргэд, сумд, харьяа агентлагууд болон холбоотой 

сонирхогч талуудын шаардлага, хүлээлт чухал нөлөөлдөг билээ.  Иймд бид тус стандартын 
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шаардлага болон “MNS ISO 18091:2020” стандартын А хавсралтад дурдагдсан 39 үзүүлэлт 

тус бүртэй холбоотой байгууллагын хэрэглэгчид, бусад сонирхогч талууд, тэдгээрийн 

хэрэгцээ хүлээлтийг тодорхойлсон.  

Эдгээр мэдээллийг  ЧМТ-БТБ-05/2020 баримт бичигт тодорхойлж баримтжуулсан.  

Байгууллагын чанарын баг нь тус “ЧМТ-БТБ-05/2020” баримтжуулсан мэдээлэлд тухайн оны 

жилийн 11-12 сард мониторинг, дүн шинжилгээ хийж, өөрчлөлт орсон тохиолдолд 

өөрчлөлтийг тусгаж мэдээллийг шинэчлэх ба өөрчлөлтийн талаар товч тэмдэглэл хийсэн 

байна.   

           Манай гадаад харилцагчид нь харилцан адилгүй сонирхол хэрэгцээ шаардлагатай 

байдаг тул тус баримтжуулсан мэдээлэлд нийтлэг шаардлагыг оруулсан бөгөөд 

нарийвчилсан шаардлагыг харилцагчийн тухайн гэрээ болон захиалгад тусгана.  

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

ЧМТ-БТБ-05/2020 Байгууллагын сонирхогч талууд ба тэдгээрийн шаардлага  

 

4.3. Чанарын удирдлагын тогтолцооны хамрах хүрээг тодорхойлох 

Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-ын  ЧМТ-ны хэрэглэх зааг хязгаар, боломжийг тодорхойлж “ЧМТ-

ны Хамрах хүрээ”  буюу баримт бичиг ЧМТ-БТБ-01 -д баримтжуулж, мөрдөн ажиллаж байна. 

/ЧМТ-БТБ-01 баримт бичгийг үзнэ/ 

Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-ын  ЧМТ-ны хамрах хүрээг тодорхойлохдоо дараах зүйлсийг  

анхаарч авч үзсэн. Үүнд:  

1) Аймгийн ЗДТГ-ын гадаад ба дотоод асуудлууд  

2) Аймгийн ЗДТГ-ын сонирхогч талууд ба тэдгээрийн шаардлага 

3) Аймгийн ЗДТГ-ын ЧМТ-ны үйл явцууд 

4) ЧМТ-д хамрагдах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ 

5) Аймгийн ЗДТГ-ын нэгж ба чиг үүрэг 

6) Аймгийн ЗДТГ-ын байршил ( хил хязгаар) 

7) Хамрах хүрээнд үл хамаарах зүйлс 

8) ISO 9001:2015 стандартаас хэрэглээгүй шаардлагын үндэслэл  

        Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-ын ЧМТ-ны хамрах хүрээнд MNS ISO 9001:2016 стандартын 
шаардлагууд бүгд хамаарна.  

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

ЧМТ-01 Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-ын  ЧМТ-ны хамрах хүрээ   
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4.4. Чанарын менежментийн тогтолцоо ба үйл явц 

            Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ нь энэхүү олон улсын стандартын шаардлагад нийцсэн үйл 

явцууд болон тэдгээрийн харилцан үйлчлэл бүхий ЧМТ-г бий болгож, хэрэгжүүлж, түүнийгээ 

байнга сайжруулахын төлөө хичээн ажиллаж байна.  

         Манай байгууллага ЧМТ-д шаардагдах үйл явцуудыг тодорхойлж “ЧМТ-ны үйл явцын 

зураглал” гэсэн баримт бичиг /ЧМТ-02/ -т баримтжуулсан.  

         Тус зураглалд Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-ын  ЧМТ-ны үндсэн 33 үйл явц,  Дэмжих 4 үйл 

явц, 5 удирдлагын тогтолцооны үйл явцууд, нийт 42 үйл явцууд багтсан. Үйл явцын 

зураглалыг Зураг 2-оор харуулсан.  

1) Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ -аас иргэд болон хэрэглэгчдэд үзүүлж буй төрийн ажил  

үйлчилгээний үйл явцууд болох 33 үндсэн үйл явцыг дунд хэсэгт 10-260 хүртэл 

дугаарлан байршуулсан.   

2) Эдгээр үндсэн үйл явцуудыг дэмжин тусалж байдаг 4 дэмжих үйл явцыг дотоод 

хэсэгт 300-330 дугаартайгаар байршуулсан.   

3) Үндсэн болон дэмжих үйл явцуудыг удирдан чиглүүлдэг болон чанарын  

менежментийн тогтолцооны 5 удирдлагын тогтолцооны үйл явцуудыг  зураглалын 

дээд хэсэгт 400-440 дугаартайгаар байршуулсан болно.  

Зураг 2. Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-ын ЧМТ-ны үйл явцын зураглал (Process map) 

           

 

        

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     Үйл явцуудад шаардлагатай оролт гаралт, дэс дараалал, харилцан хамаарал,  үйл 

явцын нөөц болон хариуцагч, үйл явцын хянах шалгуур,  тэдгээрийн эрсдэл боломжийг 
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тодорхойлон гаргахдаа үйл явцын урсгал диаграмм болон үйл явцын шинжилгээний яст 

мэлхийн диаграммыг ашиглан баримтжуулсан.  

         Эдгээрт үйл явцын урсгал диаграмм 42, үйл явцын яст мэлхийн диаграмм 42, үйл 

ажиллагааны 4 журам боловсруулан мөрдөн ажиллаж байна. Эдгээр баримтжуулсан 

мэдээллийн жагсаалтыг доорх хүснэгтээс харна уу.     

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт 
бичгийн №: 

Товчилсон 
нэр 

Баримт бичгийн нэр: 

ЧМТ-02 
             
ЧМТ02-01 
 
    ЧМТ02-01 

ЧМТ02-01 
ЧМТ02-01 
ЧМТ02-01 
ЧМТ02-01 
ЧМТ02-01 
ЧМТ02-01 
ЧМТ02-01 
ЧМТ02-01 
ЧМТ02-01 
ЧМТ02-01 

 
  ЧМТ02-01 

 
  ЧМТ02-01 

 
ЧМТ02-01 
 ЧМТ02-01 
 ЧМТ02-01 

 
 ЧМТ02-01 
ЧМТ02-01 

 
ЧМТ02-01 
ЧМТ02-01 
ЧМТ02-01  
  ЧМТ02-01 
  ЧМТ02-01 
ЧМТ02-01 
 ЧМТ02-01 
 ЧМТ02-01 
 ЧМТ02-01 
ЧМТ02-01 
ЧМТ02-01 
ЧМТ02-01 
 ЧМТ02-01 

 
 
 
 
ҮЯ-10 
ҮЯ-20 
ҮЯ-30 
ҮЯ-40 
ҮЯ-50 
ҮЯ-60 
ҮЯ-70 
ҮЯ-80 
ҮЯ-90 
ҮЯ-100 
ҮЯ-101 
 
ҮЯ-102 
 
ҮЯ-103 
 
ҮЯ-110 
ҮЯ-120 
ҮЯ-130 
 
ҮЯ-131 
ҮЯ-132 
 
ҮЯ-140 
ҮЯ-141  
ҮЯ-150 
ҮЯ-160 
ҮЯ-170 
ҮЯ-180 
ҮЯ-190  
ҮЯ-200 
ҮЯ-210 
ҮЯ-220 
ҮЯ-230 
ҮЯ-240 
ҮЯ-241 

АЗДТГ-ын ЧМТ-ны үйл явцын зураглал 
Үйл явцын урсгал диаграммууд 

Үндсэн үйл явцууд 
 
Захиргааны акт боловсруулах, батлуулах  
Бодлогын баримт бичиг боловсруулах, батлуулах   
Сум, агентлагийг нэгдсэн арга зүйгээр хангах  
Гадаад харилцаа төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт  
Тайлан мэдээг нэгтгэж хүргүүлэх   
ЗДТГ-ын бичиг хэрэг хөтлөлт  
Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт  
Сургалт, арга хэмжээг зохион байгуулах  
Мэдээлэл, олон нийттэй харилцах  
Зураг төсөв боловсруулах 
 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслийн 
санал бэлтгэж, хэрэгжилтийг хангах  
 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн  хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, 
хэрэгжилтийг хангах  
Орон нутгийн бусад сангуудын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, 
хэрэгжилтийг хангах  
Бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах 
Засаг даргад туслах 
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрөл олгох сунгах  
Түгээмэл мархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох  
Боловсролын байгууллагын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
олгох  
Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлах  
Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө дүгнэх  
Шагналын арга хэмжээ зохион байгуулах  
Хуулийн хэрэгжилтийг хангах  
Төрийн албан хаагчийн ХАСХОМ-ийн бүртгэл  
Төрийн архивын үйл ажиллагаа  
Аймгийн төсвийн бодлого, төлөвлөлт  
Төсвийн гүйцэтгэлийг зохион байгуулах  
Аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэл  
Төрийн сангийн дотоод хяналт  
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх  
Нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд ХШҮ хийх 
Аймгийн нэгдсэн тайланд ХШҮ хийж, ЗГХЭГ-т тайлагнах 
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ҮЯ-250 
ҮЯ-260 
 
 
ҮЯ-300 
ҮЯ-310  
ҮЯ-320 
ҮЯ-330 
 
 
ҮЯ-400 
ҮЯ-410 
ҮЯ-420 
ҮЯ-430 
ҮЯ-440 
 
 
ҮЯ-10 
ҮЯ-20 
ҮЯ-30 
ҮЯ-40 
ҮЯ-50 
ҮЯ-60 
ҮЯ-70 
ҮЯ-80 
ҮЯ-90 
ҮЯ-100 
ҮЯ-101 
 
ҮЯ-102 
 
ҮЯ-103 
 
ҮЯ-110 
ҮЯ-120 
ҮЯ-130 
 
ҮЯ-131 
ҮЯ-132 
 
ҮЯ-140 
ҮЯ-141  
ҮЯ-150 
ҮЯ-160 
ҮЯ-170 
ҮЯ-180 
ҮЯ-190  
ҮЯ-200 
ҮЯ-210 
ҮЯ-220 

Хэрэглэгчийн үнэлгээг хийлгэх  
Цэргийн штабын үйл ажиллагаа  
 

Дэмжих үйл явцууд: 
ЗДТГ-ын хүний нөөцийн удирдлага, хөгжил  
ЗДТГ-ын санхүү, нягтлан бодох бүртгэл  
Нийтлэг үйлчилгээ  
IT техник үйлчилгээ  
 
               Удирдлагын үйл явцууд 
Стратеги төлөвлөлт 
Удирдлагын манлайлал 
Дотоод аудит 
Удирдлагын дүн шинжилгээ 
Сайжруулалт 
 

Үйл явцын шинжилгээ- Яст мэлхийн диаграммууд 
Захиргааны акт боловсруулах, батлуулах  
Бодлогын баримт бичиг боловсруулах, батлуулах  
Сум, агентлагийг нэгдсэн арга зүйгээр хангах   
Гадаад харилцаа төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт  
Тайлан мэдээг нэгтгэж хүргүүлэх   
ЗДТГ-ын бичиг хэрэг хөтлөлт  
Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт  
Сургалт, арга хэмжээг зохион байгуулах  
Мэдээлэл, олон нийттэй харилцах  
Зураг төсөв боловсруулах 
 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслийн 
санал бэлтгэж, хэрэгжилтийг хангах  
 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн  хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, 
хэрэгжилтийг хангах  
Орон нутгийн бусад сангуудын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, 
хэрэгжилтийг хангах  
Бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах 
Засаг даргад туслах 
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрөл олгох сунгах  
Түгээмэл мархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох  
Боловсролын байгууллагын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
олгох  
Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлах  
Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө дүгнэх  
Шагналын арга хэмжээ зохион байгуулах  
Хуулийн хэрэгжилтийг хангах  
Төрийн албан хаагчийн ХАСХОМ-ийн бүртгэл  
Төрийн архивын үйл ажиллагаа  
Аймгийн төсвийн бодлого, төлөвлөлт  
Төсвийн гүйцэтгэлийг зохион байгуулах  
Аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэл  
Төрийн сангийн дотоод хяналт  
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ЧМТ02-02 
ЧМТ02-02 
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ЧМТ02-02 
ЧМТ02-02 
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ЧМТ02-02 
ЧМТ02-02 
ЧМТ02-02 
ЧМТ02-02 
ЧМТ02-02 

 
 
 

     ЧМТ 
     ЧМТ 

ҮЯ-230 
ҮЯ-240 
ҮЯ-241 
ҮЯ-250 
ҮЯ-260 
 
 
ҮЯ-300 
ҮЯ-310  
ҮЯ-320 
ҮЯ-330 
 
ҮЯ-400 
ҮЯ-410 
ҮЯ-420 
ҮЯ-430 
ҮЯ-440 
 
 
БЖ-01 
ҮАЖ-01 
 
ҮАЖ-02 
ҮАЖ-03 
ҮАЖ-04 

Өргөдөл, гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх  
Нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд ХШҮ хийх 
Аймгийн нэгдсэн тайланд ХШҮ хийж, ЗГХЭГ-т тайлагнах 
Хэрэглэгчийн үнэлгээг хийлгэх  
Цэргийн штабын үйл ажиллагаа  
 

Дэмжих үйл явцууд: 
ЗДТГ-ын хүний нөөцийн удирдлага, хөгжил  
ЗДТГ-ын санхүү, нягтлан бодох бүртгэл   
Нийтлэг үйлчилгээ  
IT техник үйлчилгээ  

Удирдлагын үйл явцууд: 
Стратеги төлөвлөлт 
Удирдлагын манлайлал 
Дотоод аудит 
Удирдлагын дүн шинжилгээ 
Сайжруулалт 
 

Үйл ажиллагааны журмууд 
ЗДТГ-ын “Хөдөлмөрийн дотоод журам” 
Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-ын ЧМХороо болон багийн ажиллах 
журам  
ЧМТ-ны Баримт бичиг ба бүртгэлийн хяналтын журам  
Үл тохирол ба залруулах арга хэмжээний журам  
Дотоод аудит хийх журам  

            Эдгээрийг хэрхэн тодорхойлсон байдлыг Тайлан мэдээг нэгтгэж хүргүүлэх ҮЯ50 

урсгал диаграмм болон яст мэлхийн диаграммаар жишээ болгон Зураг 3 ба 4-өөр харуулав.  

 



 

 

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  
ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГА 

ЧМТ-05 

Хувилбар: 01 
Огноо: 2020.07.24 

 

 Хуудас  14/33 

 

Зураг 3. Тайлан мэдээг нэгтгэж хүргүүлэх ҮЯ50 урсгал диаграмм 
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Зураг 4.Тайлан мэдээг нэгтгэж хүргүүлэх ҮЯ 50 яст мэлхийн диаграмм 

 

 

5. МАНЛАЙЛАЛ 

5.1. Манлайлал ба оролцоо 

5.1.1. Ерөнхий зүйл 

         Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-ын Чанарын баг нь  ЧМТ-г хэрэгжүүлэх, түүний үр нөлөөг 

сайжруулах асуудлыг анхаарч ажилладаг. Энэ нь  дараах байдлаар нотлогдож байгаа юм.  

a) Чанарын менежментийн тогтолцоог аймгийн ЗДТГ-т нэвтрүүлж, үр дүнтэй 

хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий  Чанарын менежментийн хороог аймгийн Засаг даргын 2020 

оны 02 сарын 11-ний А/104 дүгээр захирамжаар аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газрын даргаар ахлуулан,  Чанарын менежерээр Төрийн захиргааны удирдлагын 

хэлтсийн дарга, ЧМХ-ны нарийн бичгийн даргаар Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ, дотоод 

аудитын хэлтсийн дарга нарыг тус тус томилсон.    

b) ЗДТГ-ын хэлтэс, нэгжийн албан хаагчид болон Чанарын баг хамтран байгууллагын 

төлөв байдал, стратегийн чиглэлтэйгээ уялдуулан Чанарын бодлого, зорилтуудаа 

тодорхойлж батлуулсан.  

c) Байгууллагынхаа ЧМТ-г төрийн албаны бүтэц, үйл ажиллагаатай нийцүүлэн бий 

болгосон.    
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d) Үйл явцын хандлага, эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээг дэмжин ЗДТГ-ын  ЧМТ-ны  үйл 

явцын зураглал, үйл явцуудын урсгал диаграмм, тодорхойлолт болон үйл явцын 

эрсдэлийн үнэлгээг хийсэн.  

e) ЧМТ-ны шаардлагатай нөөцүүд болох ур чадвартай төрийн албан хаагчид, үйл 

ажиллагаа явуулах стандарт орчин, харилцагч байгууллага, иргэдийн эрэлт, хүсэл 

шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээ, шаардлагатай тоног төхөөрөмж, технологи 

ажиллагааны нөхцөлөөр ханган ажиллаж байна.  

f) ЧМТ-ны шаардлага болон төрийн албаны стандарт шаардлагад нийцүүлэн 

ажиллахын ач холбогдол болон иргэдийн сэтгэл ханамжийн түвшинг ахиулах нь 

чухал болохыг нийт албан хаагчдад ойлгуулан ажиллаж байна.  

g) Чанарын багийн уялдаа холбоог хангаж, хэлтэс, нэгж хоорондын хамтын ажиллагааг 

идэвхижүүлэн ажиллаж байна.  

h) Чанарын менежер, багийг ахлагч нарын зүгээс албан хаагчдыг идэвхжүүлэх,  ажлын 

үр дүнг сайжруулах, дэмжлэг үзүүлэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг санаачлан 

хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна 

i) ЗДТГ-ын удирдлагын зүгээс хэлтэс, нэгжийн дарга нарыг дэмжин зөвлөлдөх, 

шийдвэр гаргах зэргээр өөрийн хариуцлагын манлайлалыг үзүүлэн ажилладаг.   

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

ЧМТ-ҮЯ400 
ЧМТ-ҮЯ410 
ЧМТ-ҮЯ420 
ЧМТ-ҮЯ430 
ЧМТ-ҮЯ440 

Үндсэн чиглэл, стратеги төлөвлөлт ҮЯ400  
Удирдлагын манлайлал ҮЯ 410  
Дотоод аудит ҮЯ420 /ЧГА 9.2/ 
Удирдлагын дүн шинжилгээ хийх ҮЯ 430 /ЧГА-9.3/ 
Сайжруулалт ҮЯ 440 /ЧГА-10.3/ 

 

5.1.2. Хэрэглэгчид төвлөрөх  

Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-ын дарга нь хэрэглэгчид төвлөрөх асуудлаар доорх ажил, арга 

хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна. Үүнд: 

a) Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах албыг байгуулж, иргэд, байгууллагаас 

санал хүсэлт, өргөдөл гомдол хүлээн авах үүднээс 70510111 дугаарын нээлттэй 

утсыг тогтмол ажиллуулж байна. 

b) Sukhbaatar.mn албан ѐсны вэб сайт, Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 

цахим хуудсаар дамжуулан иргэд, хэрэглэгчдэд мэдээ мэдээллийг түгээх, тэдний 

санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.  

c) Өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтнээр дамжуулан иргэд, хэрэглэгчээс аман 

болон бичгийн хэлбэрээр ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн 

ажилладаг. 

d) “Хэрэглэгчийн үнэлгээ” судалгаа авч судалгааны мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч  

ажилладаг. 

e) Аймгийн ЗДТГ-ын хэрэглэгчид төвлөрөх үйл явцууд:  

- Мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ҮЯ90 

- Өргөдөл гомдол хүлээн авч шийдвэрлэх үйл явц ҮЯ230 
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- Хэрэглэгчийн үнэлгээ ҮЯ250 

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

ЧМТ-БТБ-05 
ЧМТ-ҮЯ 90 
ЧМТ-ҮЯ 230 
ЧТМ-ҮЯ 250 

Сонирхогч талууд ба тэдгээрийн шаардлагууд  
Мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ҮЯ90 
Өргөдөл гомдол хүлээн авч шийдвэрлэх үйл явц ҮЯ230 
Хэрэглэгчийн үнэлгээг хийлгэх ҮЯ 250 

 

5.2. Чанарын бодлого 

        “Бид орон нутгийн  тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглэсэн бодлого төлөвлөлт, үйл 

ажиллагааг байнга сайжруулан, иргэдийн оролцоо, сэтгэл ханамжийг дээшлүүлж, 

хариуцлагатай төрийн албыг бэхжүүлж ажиллана. 

          Чанарын бодлогыг дараах байдлаар ойлгоно: 

• Бид орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангахын тулд аймгийнхаа сайн засаглал дахь 

институцийн хөгжил, тогтвортой эдийн засгийн хөгжил, нийгмийн хүртээмжтэй хөгжил, 

байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг дээшлүүлнэ.  

• Бид ЧМТ-ны ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэн, байнгын сайжруулалтыг 

хэвшүүлж, цахим засаглалыг үе шаттайгаар нэвтрүүлснээр мэдээллийн ил тод нээлттэй 

байдлыг хангаж ажиллана. 

• Иргэд хэрэглэгчийнхээ сэтгэл ханамжийг дээдлэн үр дүнд суурилсан бодлого, 

хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, төр нийгмийн болон хувийн хэвшлийн хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлэх зэрэг бүхий л үйл ажиллагаандаа иргэдийн оролцоог хангаж 

ажиллана. 

• Төрийн албан хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах нөхцөлийг бүрдүүлж,  

тасралтгүй мэргэшүүлэх замаар чадварлаг, тууштай боловсон хүчин бүхий  хариуцлагатай 

төрийн албыг бэхжүүлнэ.  

          ЗДТГ-ын болон “Сүхбаатар- Нийтлэг үйлчилгээ” ОНӨҮГ-ын  нийт албан хаагчдад 

Чанарын бодлогоо мэдээлсэн бөгөөд нийтэд хүртээмжтэй байлгахын тулд мэдээллийн 

самбарт байршуулсан болно. Мөн холбогдох сонирхогч талуудад хүртээмжтэй байлгахын 

тулд Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын вэб болон цахим хуудсанд 

байршуулан ажиллаж байна.  

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

ЧМТ-03 
/2020 оны А/36-р тушаал 

Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын   
Чанарын бодлого 
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5.3. Байгууллага дахь үүрэг, хариуцлага, эрх мэдэл 

            Аймгийн ЗДТГ-ын бүтэц зохион байгуулалтын схемийг Зураг 1-д харуулсан бөгөөд 

уг бүтцийн хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, хэлтэс, нэгжүүдийн чиг үүрэг 

тодорхойлогдоно.  

              Аймгийн ЗДТГ-ын дарга нь нийт албан хаагчдын үүрэг хариуцлага, эрх мэдлийг 

байгууллагын хэмжээнд “Дотоод журам”, “Албан тушаалын тодорхойлолт”, “Хөдөлмөрийн 

гэрээ”, Үйл явцуудын  тодорхойлолт болох  урсгал диаграмм болон яст мэлхийн диаграмм 

зэрэг баримт бичгүүдэд тодорхойлсон ба нийт албан хаагчдад мэдээлсэн. (Байгууллагын 

дотоод журам, албан тушаалын тодорхойлолт, үйл явцуудын урсгал диаграмм болон яст 

мэлхийн диаграммыг харна уу) 

           Аймгийн ЗДТГ-ын  Чанарын Менежментийн тогтолцоонд удирдах албан тушаалтны 

гүйцэтгэх үүрэг, хариуцлага, эрх мэдлийн тодорхойлолт . /Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-ын ЧМТ-

ны Чанарын менежер, багийн ажиллах журмыг үзэх/ 

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

ЧМТ-ҮАЖ-01 Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-ын ЧМХ-ны Чанарын менежер, 
багийн ажиллах журам /ҮАЖ01/ 

 

6. ТӨЛӨВЛӨЛТ 

6.1. Эрсдэл болон боломжуудыг авч үзэх арга хэмжээ  

Аймгийн ЗДТГ нь байгууллагын стратеги чиглэл, зорилго, үйл ажиллагааг төлөвлөхдөө тус 

стандартын 4.1 ба 4.2 заасан шаардлагыг авч үздэг.  

Бид чанарын менежментийн тогтолцоогоо үр дүнд хүргэхийг нотлох, хүсч байгаа үр нөлөөг 

дээшлүүлэх, хүсээгүй үр дүнгээс сэргийлэх буюу бууруулах, сайжруулалтанд хүрсэн байхын 

тулд эрсдэл болон боломжуудыг тодорхойлж, дараахь баримт бичгүүдэд мөрдөж  байна.  

- ЧМТ-ны хүрээнд бий болгосон үйл явц тус бүрийн эрсдэл, боломжуудыг тодорхойлж 

“Үйл явцын яст мэлхийн диаграмм” баримт бичигт баримтжуулсан.   

- Үйл явцуудын эрсдэлийн үнэлгээг хийж ЧМТ- 06 баримт бичигт баримтжуулсан. 

- Төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөлтөд эрсдэлийг авч үзэх, 

шаардлагатай бол эрсдэлээс сэргийлэх болон бууруулах арга хэмжээ авч ажиллаж 

байна.  

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

  ЧМТ -02-02-ҮЯ10, 20,...  330  
  ЧМТ-06 

Үйл явцуудын яст мэлхийн диаграммууд  
Байгууллагын үйл явцуудын эрсдэлийн үнэлгээ  

 

6.2. Чанарын зорилтууд ба зорилтуудад хүрэхэд чиглэсэн төлөвлөлт 
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               Аймгийн ЗДТГ-ын чанарын баг нь ЗДТГ-ын чанарын бодлогыг хэрэгжүүлэхийн тулд 

хэмжигдэхүйц чанарын зорилтуудыг тодорхойлж, ЧМТ-ны зорилт /ЧМТ-04/ баримт бичгийг 

боловсруулан мөрдөж ажиллаж байна.  

          Иргэд, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхийн тулд чанарын зорилтондоо 

дараах үзүүлэлтүүдийг тоон утгаар тусгаж байна. 

          Жил бүр чанарын зорилтыг шинэчлэн тодорхойлох бөгөөд жилийн эцэст биелэлтийг 

дүгнэж ажиллана.  

Зураг 4. Аймгийн ЗДТГ-ын  2020 оны чанарын зорилт  

№ Зорилтын утга 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

/2019 он/ 

Хүрэх 
түвшин 

/2020 он/ 

1 Аймгийн өрсөлдөх чадварын ерөнхий 
үнэлгээ-дундаж оноог 3 нэгжээр ахиулна.  

Тоо /оноо/ 73 76 

2 Аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулж 
хэрэгжүүлж буй ажил үйлчилгээний чанарыг 
үнэлэх зорилгоор “Хэрэглэгчийн сэтгэл 
ханамжийн  судалгаа”-г үе шаттай авч дүн 
шинжилгээ хийнэ  

Удаа 0 3 

3 2020 онд ISO 9001:2015 стандартын 
баталгаажуулалтын гэрчилгээг авна  

Тоо 
/хугацаа/ 

0 1 /ондоо 
багтаан 

авах/ 

4 ЗДТГ-ын ажил үйлчилгээний үл тохирлын 
бүртгэл хөтлөлтийг хэвшүүлж, явцын 
хяналтыг тогтмолжуулан залруулах болон 
сайжруулах арга хэмжээг тухай бүр авч 
ажиллана. 

Дүн 
шинжилгээ

ний 
тоо/удаа/ 

0 2 

5 Байгууллагын хэмжээнд 5S хөдөлгөөнийг 
хэрэгжүүлж, хэвшүүлэх замаар байнгын 
сайжруулалт хийнэ.  

Тоо 0 3 

 

          ЗДТГ-ын чанарын зорилтыг нийт албан хаагчдад мэдээлсэн бөгөөд түүний биелэлтийг 

хангахад ажилтан, албан хаагч нэг бүрийн оролцоо, хичээл зүтгэл хэрэгтэй. Чанарын 

зорилтонд хүрэх төлөвлөлтийг хийхэд чанарын багийн гишүүн буюу Хэлтсийн дарга, ахлах 

мэргэжилтнүүд өөрийн хэлтэс, нэгжийн төлөвлөгөөний саналыг гаргаж Чанарын баг дээр 

нэгтгэгдэнэ.  

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

 ЧМТ-04 Чанарын зорилт 2020 

6.3. Өөрчлөлтийг төлөвлөх 

           Хэрэв манай байгууллага ЧМТ-нд өөрчлөлт хийх шаардлагатай бол тус стандартын 

шаардлагын дагуу урьдчилан төлөвлөж хэрэгжүүлэх бөгөөд өөрчлөлтийн талаар зохих 

баримт бичгүүдэд тусгана.  
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7. ДЭМЖЛЭГ 

7.1. Нөөц 

7.1.1. Ерөнхий зүйл 

Аймгийн ЗДТГ-ын удирдлага чанарын менежментийн тогтолцоог бий болгох, 

хэрэгжүүлэх, хадгалан үр нөлөөг нь байнга сайжруулах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг 

дээшлүүлэхэд шаардагдах нөөцийг тодорхойлж, түүгээр хангаж байгаа. Үүнд:  

• Чадварлаг хүний нөөц /ЗДТГ-ын удирдлага /Тамгын газрын дарга,  Хэлтсийн 
дарга, Холбогдох мэргэжилтэн,  Нийтлэг үйлчилгээ, сумд, агентлаг, албадын 
удирдлагууд/ 

• Төрийн захиргааны ажил үйлчилгээг тасралтгүй, хэвийн явуулах ажлын орчин 
• Мэдлэг, мэдээлэл бүхий ур чадвартай, хариуцлагатай төрийн албан хаагчид 
• Оффисийн тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэл 
• Өндөр хурдны Интенет 
• Цахим мэдээллийн сан 
• Албан хэрэгцээний программууд 
• Албан хэрэгцээний унаа 
• Төсөв, санхүү 
• Бичиг хэргийн хэрэгсэл 

               
7.1.2. Хүмүүс 

                 ЗДТГ-ын даргын 2020 оны А/29 дүгээртушаалаар чанарын менежментийн 

тогтолцоог үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэх, үйл явцын хяналт тавих үүрэг бүхий Чанарын дэд 

багуудыг томилж баталсан.  

Иргэд , хэрэглэгчдэд төрийн захиргааны байгууллагаас үзүүлж буй ажил үйлчилгээг 

чанартай, шуурхай, ил тод байдлаар хүргэхийн тулд удирдлага, албан хаагчид нь мэдлэг, 

дадлага, туршлагад суурилсан ур чадварыг эзэмшиж, ур чадвар, манлайллын түвшингээ 

тогтмол дээшлүүлж ажилладаг.   

ЗДТГ нь төрийн захиргааны ажил үйлчилгээний чанарт нөлөөлөх ажил үүрэг 

гүйцэтгэж байгаа албан хаагчдад шаардагдах ур чадварыг албан хаагчдын албан тушаалын 

тодорхойлолт болон хөдөлмөрийн гэрээ, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөнд тодорхойлж тусгасан.  

ЧМТ-ны хүрээнд хүний нөөцийн удирдлага нь дотоод журмаар баримтжуулагдсан 

болно.  

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

 БЖ-01 
 
 
ЧМТ01-01ҮЯ 300 
ЧМТ01-02ҮЯ 300 
ЧМТ01-03ҮЯ 300 
 

ЗДТГ-ын хөдөлмөрийн  дотоод журам /БЖ 01/ 
Албан тушаалын  тодорхойлолтууд  
Хөдөлмөрийн гэрээнүүд  
Хүний нөөцийн удирдлага хөгжил ҮЯ 300 урсгал диаграмм 
Хүний нөөцийн удирдлага хөгжил ҮЯ 300 ЯМД 
Хүний нөөцийн удирдлага хөгжил ҮЯ 300 үйл явцын 
тодорхойлолт 

7.1.3. Дэд бүтэц 
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Аймгийн ЗДТГ нь төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахын тулд 

хөдөлмөрийн стандарт орчин нөхцөлийг бий болгосон ба түүнийгээ хадгалж байна. Үүнд:  

a) Төрийн захиргааны ажил үйлчилгээг явуулах  байр (Нутгийн удирдлагын ордонд) 

b) Оффисийн тоног төхөөрөмж 

c) Сүхбаатар-Нийтлэг үйлчилгээ ОНӨҮГ  

d) Компьютер, техник хэрэгсэл , программ хангамж (хөрөнгө оруулалт, төсөв 

санхүүгийн  болон бусад программ хангамж, интернет сүлжээ, сервер г.м) 

e) Харилцаа холбооны технологи Хурлын танхим, тоног төхөөрөмж (дотоод сүлжээ, 

харилцах утас, сошиал медиа) 

f) Албан хэрэгцээний автомашин, тээврийн хэрэгсэл -9 

           e) ЧМТ-ны хүрээнд дэд бүтэц, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний үйл явцыг 

ҮЯ330 баримт бичигт баримтжуулсан.  

         ЧМТ-ны хүрээнд дэд бүтцийн засвар үйлчилгээг “Нийтлэг үйлчилгээний үйл явц 

ҮЯ320”, мэдээлэл технологийн сүлжээ, тоног төхөөрөмж, хэрэгсэлийн өдөр тутмын 

үйлчилгээ ба засвар үйлчилгээг “Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ ба засвар үйлчилгээний 

үйл явц ҮЯ330” зэрэг баримт бичгүүдээр баримтжуулан мөрдөн ажиллаж байна.   

 

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

 ЧМТ 02-01-ҮЯ 310 
 ЧМТ 02-01-ҮЯ 310 
 ЧМТ 02-01-ҮЯ 320 
 ЧМТ 02-01-ҮЯ 320 
 ЧМТ 02-01-ҮЯ 330 
 ЧМТ 02-01-ҮЯ 330 

Тамгын газрын санхүү, НББ ҮЯ  310 урсгал диаграмм  
Тамгын газрын санхүү, НББ ҮЯ  310 яст мэлхийн диаграмм 
Нийтлэг  үйлчилгээний үйл явц ҮЯ 320 урсгал диаграмм,  
Нийтлэг  үйлчилгээний үйл явц ҮЯ 320 яст мэлхийн диаграмм,  
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ ба засвар үйлчилгээ ҮЯ 330 
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ ба засвар үйлчилгээ ҮЯ 330 
яст мэлхийн диаграмм 

 

7.1.4. Үйл явцыг хэрэгжүүлэх орчин 

Засаг даргын Тамгын газар нь оффисийн  ажлын орчин нөхцөлийг тодорхойлж, 

удирдаж байна. ЧМТ-ны үйл явцуудын ажлын орчны талаар “Үйл явцын яст мэлхийн 

диаграмм”-д тусган баримтжуулсан.  

ЗДТГ-ын албан өрөө тасалгаа нь албан хаагчдын ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг 

хэвээр хадгалах, эрүүл, аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн, хөдөлмөр хамгаалал 

аюулгүй ажиллагааны горимд нийцэхүйц, эрсдэлээс хамгаалагдсан орчин юм.   

Албан хаагчдын дунд ажлын байрны нөхцөл, аюулгүй ажиллагааг мөрдөн, ажлын 

байрны эмх цэгцийг сайжруулж, бүтээмжийг дээшлүүлэх талаар Хөдөлмөр нийгмийн 

хамгааллын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн заавар зөвлөмж,  зааварчилгааг тогтмол өгч 

ажилладаг.  

          Мөн ажлын байрны соѐл, дэг журам, эмх цэгцийг сайжруулах, ажиллах таатай орчинг 

бүрдүүлэх зорилгоор  ЗДТГ-ын даргын 2020 оны А/29 дүгээр тушаалыг баталж, нийт албан 

хаагчдын дунд ажлын байрны нөхцөл, аюулгүй ажиллагааг мөрдөн ажиллах, ажлын байрны 

эмх цэгцийг сайжруулах 5S хөдөлгөөнийг өрнүүлэн ажиллаж байна.  
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Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

  
 
 
 
 
 
ЗДТГ-ын даргын А/29-р 
тушаал 

-  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль 
-  Засгийн газрын 2002 оын 120 дугаар тогтоол 
-  Хөдөлмөрийн дотоод журам 
- Албан тушаалын тодорхойлолт 
- Хөдөлмөрийн гэрээ 
- Төрийн захиргааны албан хаагчийн ѐс зүйн дүрэм  
- 5S хөдөлгөөнийг өрнүүлэх аян зарлах тухай тушаал  

 

7.1.5. Мониторинг хэмжилтийн нөөц 

        Аймгийн ЗДТГ –ын үндсэн ажил үйлчилгээнд хэмжих тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл 

ашиглагддаггүй бөгөөд ажлын байрны хэвийн горимыг хангах  зориулалттай дэд бүтцийн 

шугам сүлжээний хэрэглээг  хэмжигч цахилгааны тоолуур, усны тоолуур зэрэг хэмжигч 

хэрэгсэлийг ашиглаж байна.  

         ЗДТГ-ын барилга байгууламжийн дэд бүтцийг Сүхбаатар-Нийтлэг үйлчилгээ” ОНӨҮГ 

хариуцан ажилладаг ба хэмжих хэрэгсэлүүдэд баталгаажуулалт хийлгэхдээ аймгийн СХЗХ-

ээр хийлгэж байна. 

 Хэмжих хэрэгсэл  
Ямар үйл 

ажиллагаанд 
хэрэглэж 
байгаа 

 
Баталгаажуул

алт 
хоорондын 

хугацаа 

№ Нэр  марк 

А
н
ги

 

н
а
р
и

й
в
ч
л

а
л

 

Х
э
м

ж
и
х
 

х
я
зг

а
а
р

 

Т
о
о
 ш

и
р
х
э
г 

 

1. Усны хэмжил 

1 Усны тоолуур  
MTL HA 32 

PN16bar 
H-B.V-A 

 6 m
3
/h 1 оффис 36 сар  

2. Цахилгааны хэмжил 

2 Цахилгааны тоолуур 
DTS122 TYPE 

IEC6205
3-21 

3*165/
6/A 

3*1.5/400 V 1 оффис 60 сар 

 

7.1.6. Байгууллага дахь мэдлэг 

         Төрийн албаны өөрчлөлт, шинэчлэлийг даган төрийн захиргааны байгууллага нь 

мэдлэг чадвартай албан хаагчдаар төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, иргэдэд ойр, эрэлт 

хэрэгцээг нь хангасан чанартай төрийн үйлчилгээг үзүүлэх, төрийн албан хаагчид 

сэтгэлгээний болон ур чадварын хувьд өөрчлөгдөн шинэчлэгдэх,  олон талт өргөн цар 

хүрээтэй мэдлэг чадвар бүхий хүний нөөцтэй байх, хүний нөөцөө тасралтгүй хөгжүүлж байх 

шаардлага тавигдаж байна. 

            Төрийн албан хаагч нь Монгол Улсын төрийн албаны хамгийн үнэ цэнэтэй хөрөнгө 

бөгөөд төрийн албан хаагчийн мэдлэг чадварыг бий болгох аливаа арга хэмжээ нь оюуны 
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хөрөнгө оруулалт юм. Мэдлэг чадвартай албан хаагч нь үйл ажиллагааны чадавхи сайтай 

төрийн захиргааны албыг бүрдүүлэхэд шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэнэ.  

             Аймгийн ЗДТГ-ын хувьд Төрийн албаны тухай хууль болон Төрийн албаны 

зөвлөлөөс баталгаажуулсан албан тушаалын тодорхойлолтод тусгагдсан мэдлэг, ур 

чадварыг эзэмшсэн төрийн албан хаагчдаар хангагдсан бөгөөд албан хаагчдын 

боловсруулан гаргаж буй төсөл, бичиг баримт, хариуцан зохион байгуулсан ажил арга 

хэмжээ нь манай байгууллагын мэдлэг болон хадгалагдаж байдаг.      

           Бид мэдлэгтэй төрийн албан хаагчдаар дамжуулан төрийн захиргааны ажил 

үйлчилгээг иргэд, хэрэглэгчдэд шуурхай, чанартай хүргэхийн зэрэгцээ өөрт дутагдаж буй ур 

чадвар, мэдлэг, туршлагыг төрөл бүрийн сургалт болон зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд олж 

авч тасралттгүй суралцаж, хөгжих хүсэл эрмэлзэлтэй ажиллаж байна. Энэ нь байгууллагын 

мэдлэг болон үлдэх ач холбогдолтой бөгөөд зөвлөх үйлчилгээний үр дүнд гарсан 

баримтжуулсан мэдээлэлийг байгууллагын хэмжээнд  тухай бүр ашиглаж байна. Тухайлбал:  

- ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд ЧМТ-г хэрэгжүүлэхтэй холбоотой баримт бичиг, журмууд; 

- ЧМТ-ны сургалт, баримт бичиг, бүртгэлүүд;  

- Нийт албан хаагчдын хамрагдсан  сургалтууд 

7.2. Чадамж  

Аймгийн ЗДТГ нь төрийн албан хаагчдын чадавхи, ур чадварыг сайжруулахын тулд  дараах 

арга хэмжээнүүдийг байнга хэрэгжүүлдэг. Тухайлбал: 

a) Албан хаагчдыг шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангах, мэргэжлийн ур чадварыг нь 

дээшлүүлэх, эзэмшүүлсэн мэдлэгийг бататгах, хувь хүний хөгжлийг дэмжих зорилго 

бүхий сургалтын байгууллагууд, бусад төрийн байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөнд 

тулгуурласан сургалтууд болон дотоод, гадаадад туршлага судлах сургалтад 

хамруулах, томилолтоор ажиллуулах зэргээр албан хаагчдын чадамжийг сайжруулах 

арга хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлдэг. 

b) Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу албан хаагчийг суралцахад цалинтай болон 

цалингүй чөлөө олгох 

c) Ажлын байранд сургалт зохион байгуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж, өрөө 

танхим, бусад нөхцөл боломжоор хангах 

d)  Дунд болон урт хугацааны сургалтад хамрагдаж байгаа албан хаагчдад захиргааны 

чөлөө олгож ажил албан тушаалыг хэвээр хадгалах 

e) Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөлгөөг үнэлэхдээ мэдлэг, ур 

чадвараа дээшлүүлсэн байдлаар нь үнэлж байна.  

Мөн байгууллагад байхгүй ур чадварыг гэрээгээр болон зөвлөх үйлчилгээгээр авч байна. 

Тухайлбал: Канад улсын МЕRIT төслөөс зөвлөхүүдийг гэрээгээр ажиллуулж байна. 

 

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

  
ЗГ-ын 2019 оны 38-р 

Байгууллагын сургалтын төлөвлөгөө 
Албан хаагчийн гүйцэтгэлийг тайлагнах, үнэлэх арга зүй  
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тогтоол 

 

7.3. Мэдлэг ойлголт  

ЗДТГ бүх албан хаагчдад дараах зүйлсийг мэдүүлж, ойлгуулж байна  

a) Чанарын бодлого – чанарын бодлогыг бүх ажиллагсдад мэдээлсэн. Мөн мэдээллийн 

самбар дээр ил тод байршуулсан байгаа.  

b) Хамаарах чанарын зорилтууд – Ажиллагсдад өөрт хамаарах чанарын зорилтуудыг 

хариуцаж буй мастер, менежерээр дамжуулан мэдээлж, гүйцэтгэлийг хянах. 

c) Үйл явцуудын тодорхойлолтонд тухайн алхамыг хэн хариуцах талаар нэг бүрчилэн 

заасан 

d) ЧМТ-ны шаардлагыг хангаагүйгээс гарах үр дагаварын талаар Тамгын газрын дарга, 

Чанарын менежер болон чанарын багийн гишүүд мэдээлж ойлгуулах үүрэгтэй.  

7.4. Холбоо харилцаа  

Манай байгууллагын: 

Дотоод харилцаа холбоо: 

- Засаг даргын зөвлөлийн хурал – Аймгийн Засаг дарга бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, 

шийдвэр гаргахад ажлын чиг үүргээр зөвлөх, агентлаг, байгууллагын уялдаа 

холбоог хангах, ажлын үр дүн, үр нөлөө, тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх 

арга замын талаар санал солилцох,  бүхий мэдээллийг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.  

- Байгууллагын дотоод хурал- Сонсгол мэдээллийн цаг /мэдээ мэдээллийг түгээх, 

солилцох, ажлын зохион байгуулалтын сайжруулалт/  

- Дотоод сүлжээ – мэдээлэл солилцох, дамжуулах шуурхай байдал, дотоод үйл 

ажиллагааны хоорондын харилцаа холбоо 

- Цахим мэдээллийн санд ЧМТ-ны холбогдох баримт бичгүүдийг байршуулах 

- Мэдээллийн самбар ажиллуулах (ISO самбар болон бусад) 

- Сургалт, мэдээллийн уулзалтууд 

Гадаад харилцаа холбоо: 

- Аймгийн Засаг дарга - Аймгаа гадаад улсад төлөөлж сонирхогч талуудтай 

харилцана.  

- Гадаад харилцааны мэргэжилтэн - Аймгийн Засаг даргын гадаад бодлогын 

хэрэгжилтийг зохион байгуулж, биелэлтэд нь хяналт тавих, аймгийн Гадаад 

харилцаатай холбогдсон бүхий л асуудлыг төлөвлөж ажиллана. 

- Зүүн бүсийн аймгууд болон хөрш зэргэлдээ БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны аймгуудтай 

харилцах хамтын ажиллагааг сайжруулж, хамтарч ажиллана.  

- ЗДТГ-ын вэб сайт болон бусад мэдээллийн сувгийн харилцааг ХМОНХАлба 

хариуцна.  

- Дээд шатны байгууллага, сумд, агентлагийн удирдлага, албан хаагчид, бусад 

засаг захиргааны нэгжүүдтэй Засаг дарга, ЗДТГ-ын  удирдлага болон холбогдох, 

хэлтэс нэгжийн албан хаагчид шууд харилцана. 
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- Зөвлөх үйлчилгээ болон богино хугацааны бусдаар ажил үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх 

хэрэгцээ болон шаардлагыг аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын 

газрын дарга хариуцан шийдвэрлэнэ.   

 

7.5. Баримтжуулсан мэдээлэл  

      ЗДТГ-ын ЧМТ-ны баримтжуулсан мэдээллийг бий болгох, шинэчлэх, тэдгээрийг хянах 

зорилгоор “Баримт бичиг ба бүртгэлийн  хяналтын журам”-г боловсруулан гаргаж, түүнийгээ 

мөрдөн хадгалж байна.  

        Энэхүү олон улсын стандартын шаардлагын дагуу тус журамд баримт бичгийн нэр, 

хувилбар, батлагдсан огноо, боловсруулсан ажилтан, баримт бичгийн дугаар зэргийг 

тодорхой болгосон.  

        Мөн баримт бичгийг түгээх, олж үзэх, ашиглах, хадгалах, өөрчлөлтийн түүхийг хэрхэн 

бүртгэх болон архивлах, устгах талаар журамд тусгасан.  

        ЗДТГ-ын ЧМТ-ны хүрээнд мөрдөн хадгалж буй баримтжуулсан мэдээллийг “Баримт 

бичгийн  ерөнхий жагсаалт” /ЧМТ-00/ -аар гаргасан. Эдгээр баримт бичгүүдийн эх хувь 

ЗДТГ-ын дарга, ТЗУХ-ийн даргад хадгалагдах бөгөөд шаардлагатай баримт бичгийг 

холбогдох ажлын байрны хариуцагчид олж үзэх, ашиглахад хялбар байдлаар байршуулсан.    

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

 ЧМТ-ҮАЖ-02 
 ЧМТ-00 
 Маягт 01-ЧМТ-ҮАЖ-02 
 Маягт 02-ЧМТ-ҮАЖ-02 

Баримт бичиг ба бүртгэлийн хяналтын журам  
ЧМТ-ны баримт бичгийн нэгдсэн жагсаалт  
Баримт бичгийн өөрчлөлтийн бүртгэл 
 Баримт бичгийн өөрчлөлтийн мэдүүлэг 

 

8. АЖИЛЛАГАА 

8.1. Ажиллагааны төлөвлөлт ба хяналт 

       Манай байгууллага нь төрийн захиргааны ажил үйлчилгээг явуулах, түүнтэй холбоотой 

арга хэжээг зохион байгуулахтай холбоотой 37 явцыг урьдчилан төлөвлөж, боловсруулсан.  

Эдгээр үйл явцууд нь дотроо тухайн ажил үйлчилгээний төлөвлөлт болон  хяналтын 

үйл ажиллагааны алхамуудыг агуулсан байгаа. /Үйл явцуудын жагсаалтыг 4.4-өөс харах/ 

 

 Байгууллага нь төрийн ажил үйлчилгээг дараах байдлаар төлөвлөж  тодорхойлсон. 

Үүнд: 

 Төрийн ажил үйлчилгээний чанарын зорилтыг жил бүр тодорхойлох, 6.2-ыг 

харах/ 

 Чанарын зорилтоо хангахын тулд тухайн ажил үйлчилгээнд хамаарах үйл явц 

болон баримт бичгийг бий болгож, нөөцөөр хангах /ЧМТ-03, ҮЯ10-ҮЯ440 үзэх/ 

 Ажил үйлчилгээний шалгуур үзүүлэлтийг тогтоож хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  

хийж хэмжих, дотоод аудит хийж үл тохирлын бүртгэл хөтлөх, /ҮЯ430/ 
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 Төрийн ажил үйлчилгээний төлөвлөлтийг хийхдээ аймгийн ЗДТГ-ын хэлтэс тус 

бүрээс санал авч нэгтгэн боловсруулах бөгөөд доороос дээшээ төлөвлөх 

аргыг хэрэглэх 

8.2. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тавигдах шаардлага 

8.2.1. Хэрэглэгчтэй тогтоох холбоо харилцаа 

Хэрэглэгчтэй тогтоох холбоо харилцаанд: 

a) Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах алба нь Засаг дарга, Тамгын газрын 

бодлого, шийдвэр, үйл ажиллагааны талаар иргэд, хэрэглэгчдийг нээлттэй, шуурхай 

мэдээллээр тогтмол хангах, байгууллагын албан ѐсны вэб сайт, цахим хуудсанд 

Засаг даргын шийдвэр, үйл ажиллагааны талаар   хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй 

харилцах үндсэн үүрэг хүлээж, аймгийн ЗДТГ-ын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний 

талаарх мэдээллээр хангах ажлыг хариуцан хийдэг.   

b) Иргэд, хэрэглэгчийн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хариуцсан мэргэжилтэн болон 

70510111 дугаарын утсаар дамжуулан хүлээн авч хууль тогтоомжийн дагуу 

шийдвэрлэнэ.  

8.2.2. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд хамаарах шаардлагыг тодорхойлох 

Манай байгууллага нь ажил үйлчилгээний дараах шаардлагуудыг тогтоодог. Үүнд:  

a) Захиргааны байгууллагын ажил үйлчилгээг явуулахад хамаарах хэрэглэгчийн 

шаардлагыг хэрэглэгчийн санал хүсэлт, өргөдөл гомдол, албан бичгээр;  

b) Хэрэглэгчийн шаардлагаас бусад төрийн ажил үйлчилгээнд тавигдах  хууль зүйн 

шаардлагууд; /хууль тогтоомж, албан хэрэг хөтлөлтөд тавигдах шаардлага/  

c) Хэрэглэгчийн сэтгэл  ханамжийн түвшингийн зөрүү 

 

8.3. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний дизайн, боловсруулалт хийх 

          Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь бодлого хөтөлбөрүүдийг боловсруулахдаа  

үйлчлүүлэгч, иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан тухайн асуудалтай холбоотой хууль, 

дээд шатны байгууллагын бодлогын баримт бичиг, дүрэм журамтай уялдуулан дизайн ба 

боловсруулалт хийх үйл ажиллагааг явуулдаг. Удирдлагаас дизайн боловсруулалтын 

төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг хариуцан зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангах хэлтэс, нэгж, 

албан хаагчдын төлөөлөл бүхий ажлын хэсэг байгуулан ажилладаг. Ингэхдээ дизайн ба 

боловсруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хэрэгжүүлэх явцад гарсан эрсдэл, нөлөөллийн 

гадаад дотоод хүчин зүйлтэй холбоотой мэдээллүүдийг баримтжуулан хадгална.  

8.4. Гаднаас нийлүүлж буй үйл явц, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хяналт 

            Аймгийн ЗДТГ нь худалдан авах бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэгчдийг үнэлж сонгох, 

худалдан авах ажиллагааг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай” хууль болон түүнийг дагаж гарсан журмуудын дагуу 

явуулна. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг болох Орон нутгийн 

өмчийн газар нь улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
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үйл ажиллагааг гардан хэрэгжүүлэх ба аймгийн ЗДТГ нь худалдан авалтын санхүүжилт, 

хяналтын үе шатыг хариуцна.  

         Худалдан авах ажиллагааг аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр томилогдсон тендерийн 

үнэлгээний хороо зохион байгуулж, үнэлгээний үйл явцыг бүртгэлжүүлнэ.  

              Аймгийн ЗДТГ нь гаднаас нийлүүлж буй бараа, ажил, үйлчилгээ нь төрийн ажил 

үйлчилгээнд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх нөхцөлийг хангасан бараа, бүтээгдэхүүнийг 

худалдан авах ба нийлүүлж байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь  хэрэглэгчийн болон хуулийн 

зохицуулалтын шаардлагыг хангах, шаардлага хангаж байгааг тогтоох шалгалт буюу бусад 

үйл ажиллагааг тодорхойлно.   

            Манай байгууллага өөрийн дотоод үйл ажиллагаандаа дараахь үйлчилгээг авч 

байна: 

- Интернетийн үйлчилгээ 

- Зарим тохиолдолд тоног төхөөрөмжийн болон дэд бүтцийн засвар үйлчилгээ 

- Гэрээт зөвлөх үйлчилгээ, сургалтууд  

Гаднаас авч буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг авахдаа нийлүүлэгч талын чадавхийг харгалзан 

үзсэний үндсэн дээр гүйцэтгэгчийг сонгон авч байна.  Гэрээний дагуу гадны нийлүүлэгчийн 

гүйцэтгэлийн чанарт хяналтыг тавина. 

 

8.5. Үйлдвэрлэл явуулах ба үйлчилгээ үзүүлэх 

8.5.1. Захиргааны ажил үйлчилгээг үзүүлэх ажлын хяналт 

Аймгийн ЗДТГ нь захиргааны ажил үйлчилгээг үзүүлэхдээ  хяналт бүхий нөхцөлд 

төлөвлөн явуулах ба дараах зүйлсийг бэлэн байлгана. Үүнд:  

a) Ажил үйлчилгээний үзүүлэлт мэдээлэл, судалгааг бэлэн байлгах, 

b) Ажил үйлчилгээг үзүүлэхэд шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг 

ашиглах  

c) Тухайн ажил үйлчилгээг мэргэшсэн, чадварлаг албан хаагчаар гүйцэтгүүлэх 

d) Ажил үйлчилгээний чанар, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх замаар үл 

тохирлыг бүртгэлжүүлэх 

e) Ажил үйлчилгээг гүйцэтгэж дуусган хэрэглэгчид хүргэхэд бэлэн болгох  

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

ҮЯ10, .... ҮЯ260 
 
ҮЯ400 

Үндсэн үйл явцын баримтжуулсан мэдээллүүд орно 
ҮЯ10 -с ҮЯ260 хүртэл  
Байгууллагын удирдлага, манлайлал ҮЯ400 

 

8.5.2. Тэмдэглэгээ ба мөшгөх боломж 

          Аймгийн ЗДТГ нь захиргааны байгууллагын ажил үйлчилгээ бүрийн оролтоос гаралт 

хүртэл мөшгөх боломжийг хангахад шаардлагатай баримтжуулсан мэдээллийг хадгална. 

/баримт бичгийн боловсруулалт,  удирдлагын хяналт, шийдвэрлэлт гэх мэт/   

8.5.3. Хэрэглэгч ба гадны нийлүүлэгчийн өмч 
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         Манай байгууллагын хувьд хувьд дараах хэрэглэгчийн өмч байна. Үүнд: 

● Захиргааны байгууллагад иргэд, хэрэглэгчдээс бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээ үзүүлэх 

тусгай зөвшөөрөл авахад шаардагдах бичиг баримт, ажилд орох, шалгалтанд орох 

зэрэг үйл явцтай холбоотойгоор ирүүлсэн баримтжуулсан мэдээлэл, тодорхойлолт 

материалыг /хувийн мэдээлэл, бичиг баримт/ хадгалж хамгаалах үүрэг хүлээнэ.  

● Манай байгууллага өөрийн хяналтад байгаа эсвэл ашиглаж байгаа хэрэглэгчийн 

болон гадны нийлүүлэгчийн өмчийг хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангана.  Хэрэглэгч 

болон гадны нийлүүлэгчийн өмч алдагдах, гэмтэх эсвэл ашиглах боломжгүй болсон 

тохиолдолд энэ тухай хэрэглэгч буюу гадны нийлүүлэгчид мэдээлж, болсон явдлын 

тухай баримтжуулсан мэдээллээр хадгална.   

 

8.5.4. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хамгаалах  

    Аймгийн ЗДТГ-ын хувьд  захиргааны байгууллагаас гарч буй шийдвэр, акт, бичиг 

баримтыг бэлтгэх, хүргэх, мэдээлэх үйл явц бүрт тавигдах шаардлага бүрэн хангагдсан 

эсэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хамгаалахад юу дутагдалтай байна гэдэгт төвлөрөн 

ажиллана.  Тухайлбал: Захиргааны акт, бичиг баримт нь холбогдох хууль тогтоомж, 

стандарт, зааврын дагуу боловсруулагдаж баталгаажсан байгаа нь бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээний хамгаалалт сайн байгааг харуулж байна.  

 

8.5.5. Нийлүүлэлтийн дараах үйл ажиллагаа 

Аймгийн ЗДТГ-ын ажил үйлчилгээний дараах үйл ажиллагаанд “Өргөдөл, гомдол хүлээн 

авч шийдвэрлэх ҮЯ230”, “Хэрэглэгчийн үнэлгээг хийгэх ҮЯ250”, “Хяналт, шинжилгээ, 

үнэлгээ, дотоод аудитыг зохион байгуулах ҮЯ430” зэрэг үйл явцуудыг авч үзнэ.  

 

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

 ҮЯ-230 
 ҮЯ-250 
 ҮЯ-420 
 

Өргөдөл, гомдол хүлээн авч шийдвэрлэх ҮЯ230 
Хэрэглэгчийн үнэлгээг хийлгэх ҮЯ250 
Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитыг зохион байгуулах 
ҮЯ420 

 

8.6. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг гаргаж бэлтгэх 

Захиргааны байгууллагаас үзүүлж байгаа бүтээгдэхүүн,  ажил үйлчилгээ нь тавигдсан 

шаардлагад бүрэн нийцэх ѐстой бөгөөд уг шаардлагаас гажсан тохиолдол бүрийг хянаж 

үзнэ. Тухайлбал: захиргааны актын боловсруулалтын явцад Хэлтсийн дарга, бусад удирдах 

албан тушаалтнууд уг баримт бичгийн төсөлтэй танилцаж, хянах ба Хяналтын дагалдах 

хуудсан дээр бүх албан тушаалтан танилцаж, зөвшөөрсөнөө илэрхийлж гарын үсэг зурсан 

бол шийдвэр албажиж гарна. Энэхүү баримт бичгээр гарч байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь 

Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар, Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт 

бичгийн стандартын дагуу байгууллагын Бичиг хэргийн ажилтан дээр  бүртгэгдэнэ. 
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Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

 ҮЯ-60 
 ҮЯ-400 

Бичиг хэрэг хөтлөлт ҮЯ60 
Байгууллагын удирдах, манлайлах ҮЯ400 

 

8.7. Үл тохирол бүхий гаралтын хяналт  

Захиргааны байгууллага нь тогтоосон шаардлагад тохирохгүй ажил үйлчилгээг 

санамсаргүйгээр хэрэглэгчид нийлүүлэх буюу  хэрэглэхээс сэргийлж хяналт тавьж 

ажиллана. Үл тохирох ажил үйлчилгээг шийдвэрлэхэд чиглэсэн хяналт болон хариуцлага, 

эрх мэдлийг ҮАЖ 03 Үл тохирох гаралтын хяналтын журмаар зохицуулна. /ҮАЖ 04 Үл 

тохирох гаралтын хяналтын журмыг харах/ 

Үл тохирох ажил үйлчилгээг дараах арга замаар шийдвэрлэнэ. Үүнд: 

a) Үл тохирох бүтээгдэхүүнийг бүртгэх  

Үл тохирлыг илрүүлсэн албан хаагч үл тохирох бүтээгдэхүүнийг ““Үл тохирох бүтээгдэхүүний 

бүртгэл”-д бүртгэнэ. 

b) Үл тохирох бүтээгдэхүүнийг шийдвэрлэх  

Үл тохирол гарсан бүтээгдэхүүнийг хянан шалгаж илэрсэн үл тохирлыг арилгах буюу засах 

арга хэмжээ авна.   

c) Хэрэглэгчийн зүгээс буулт хийсэн тохиолдолд үл тохирох ажил үйлчилгээг 

хэрэглэх, хүлээн авахыг зөвшөөрнө. 

d) Тухайн үл тохирох ажил үйлчилгээг хэрэглээнээс хасах арга хэмжээ авна.  

e) Ажил үйлчилгээг хэрэглэгчдэд шилжүүлсний дараа болон хэрэглэж байх үед үл 

тохирол илэрсэн бол уг үл тохирлын үр дагаварт болон учирч болох үл тохирлын 

үр дагаварт тохирсон арга хэмжээг авна.   

 Үл тохирох бүтээгдэхүүнийг залруулсны дараа тухайн бүтээгдэхүүн шаардлага 

хангаж байгаа эсэхийг дахин шалгаж батална. Үл тохирох бүтээгдэхүүнд ямар нэг арга 

хэмжээ авсан  бол үл тохирлын бүртгэлд бүртгэж, хадгална. /Тус бүртгэлийн хадгалалтыг 

БЖ04 Бүртгэл хяналтын журмаар зохицуулна/ 

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

ЧМТ-ҮАЖ-03 
Маягт 01 ЧМТ-ҮАЖ-03  
Маягт 01 ЧМТ-ҮАЖ-03 

Үл тохирох залруулах арга хэмжээний журам  
Үл тохирох гаралтын бүртгэл  
Үл тохирол ба залруулах арга хэмжээний бүртгэл 

 

9. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

9.1. Мониторинг, хэмжилт, шинжилгээ ба үнэлгээ 

Аймгийн ЗДТГ нь хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын үйл ажиллагааг ҮЯ 420 

үйл явцаар тодорхойлсон бөгөөд дараах зүйлд шаардлагатай хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 

болон түүний сайжруулалтын үйл явцыг төлөвлөж хэрэгжүүлнэ.  Үүнд: 
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- Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлогын баримт бичгийн 

хэрэгжилтийн түвшин төлөвлөсөн зорилтот түвшинд хүрсэн эсэхэд дүн 

шинжилгээ хийж үнэлгээ өгөх 

- Чанарын менежментийн тогтолцооны тохирлыг хангаж буйг нотлох (Дотоод 

аудитын үйл явцаар хянаж, шалгана) 

- Чанарын менежментийн тогтолцооны үр нөлөөг байнга сайжруулах 

   Төрийн захиргааны байгууллагын ажил үйлчилгээний хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийхдээ 

Засгийн газрын 2017 оны 89-р тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/612 дугаар 

захирамжаар баталсан журмын дагуух аргачлалаар тооцно.  

               Чанарын менежментийн тогтолцооны гүйцэтгэлийг үнэлэхдээ хэрэглэгчийн сэтгэл 

ханамжийн түвшин, төлөвлөлт үр нөлөөтэй хэрэгжсэн байдал,  чанарын бодлого, зорилтын 

түвшинг хангасан байдал  зэргийг харгалзана.  

9.2. Дотоод аудит 

Аймгийн ЗДТГ-ын ЧМТ нь олон улсын стандартын шаардлага болон байгууллагын өөрийн 

шаардлагад тохирч байгааг тодорхойлохын тулд дотоод аудитыг төлөвлөсөн  

засварлагатайгаар явуулна.  

        Дотоод аудитыг төлөвлөх, явуулах, үр дүнг тайлагнах болон бүртгэлийг хадгалах 

шаардлага болон үүрэг хариуцлагыг баримтжуулсан журам ҮАЖ-04 Дотоод аудитын 

журмаар зохицуулна. 

           Дотоод аудиторуудыг Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалаар томилохоос 

гадна дотоод аудиторуудыг чадваржуулах, сургахад байгууллагын зүгээс дэмжлэг үзүүлнэ.  

Дотоод аудиторууд нь өөрсдийн ажил /харьяа хэлтэс, нэгж/-д аудит хийж болохгүй.  

         Аудитын болон түүний үр дүнгийн тайлангийн бүртгэлийг хадгална. Аудитад 

хамрагдаж буй ажлын нэгж нь аудитын үр дүнгээр илэрсэн үл тохирол, түүний шалтгааныг 

арилгах залруулах арга хэмжээг хугацаанд нь хэрэгжүүлнэ. Залруулах арга хэмжээг шалгаж 

батлах ба үр дүнгийн тайланг гаргана.  

             Байгууллага нь Дотоод аудит хийхдээ МNS ISO19011:2016 -Менежментийн 

тогтолцоонд аудит хийх зааварчилгааг ашиглаж болно.  

 

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

ЧМТ-ҮАЖ-04 
Маягт 01 ЧМТ-ҮАЖ-04 
Маягт 02 ЧМТ-ҮАЖ-04 
Маягт 03 ЧМТ-ҮАЖ-04 

Дотоод аудит хийх журам  
Дотоод аудитын төлөвлөгөө (бүртгэлийн маягт) 
Дотоод аудитын ажлын хуудас (бүртгэлийн маягт) 
Дотоод аудитын тайлан (бүртгэлийн маягт) 

 

9.3. Удирдлагын дүн шинжилгээ  

Аймгийн ЗДТГнь ЧМТ-г байнга тохиромжтой, хангалттай, үр нөлөөтэй байлгахын тулд  жилд 

2 удаа дүн шинжилгээ хийж байна. Энэхүү дүн шинжилгээ нь чанарын бодлого, чанарын 

зорилтын биелэлт, ЧМТ-г сайжруулах боломж, түүнд оруулах өөрчлөлтийн хэрэгцээг үнэлэх 
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болно. Удирдлагын дүн шинжилгээний шийдвэрийн мөрөөр засч залруулах, сайжруулах 

арга хэмжээг авна. Удирдлагын дүн шинжилгээний бүртгэлийг хадгална.  

Удирдлагын дүн шинжилгээний оролт нь дараах мэдээлэлийг багтаана. Үүнд: 

a) Өмнөх удирдлагын дүн шинжилгээний дагуу авсан арга хэмжээний тухай, 

b) ЧМТ-д хамаарах гадаад ба дотоод асуудлуудад гарсан өөрчлөлтүүд, 

c) ЧМТ-ны гүйцэтгэл ба үр нөлөөний мэдээллүүд  

● Хэрэглэгчээс ирсэн мэдээлэл ба сэтгэл ханамж 

● Чанарын зорилтуудын биелэлт 

● Үйл явцын гүйцэтгэл ба бүтээгдэхүүний  тохирлын байдал  

● Үл тохирол ба залруулах арга хэмжээнүүд 

● Чанарын хяналтын үр дүнгүүд 

● Аудитын үр дүнгүүд 

● Гадны нийлүүлэгчийн гүйцэтгэлийн үр дүнгүүд  

d) Нөөцийн хангалттай байдал 

e) Эрсдэл ба боломжийг авч үзсэн арга хэмжээний үр нөлөө 

f) Сайжруулах боломжууд  

 

Удирдлагын дүн шинжилгээний гаралт дараах асуудал бүхий шийдвэрүүд болон арга 

хэмжээ байна. Үүнд: 

● Сайжруулах боломжууд, 

● ЧМТ-д оруулах аливаа өөрчлөлтийн хэрэгцээ, 

● Нөөцийн хэрэгцээ. 

 

    ЗДТГ нь  Удирдлагын дүн шинжилгээний үр дүнг баримтжуулан /ЧМТ-УДШ-01, ЧМТ-

УДШ-02/ хадгална.  

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

маягт ЧМТ-УДШ-01 
маягт ЧМТ-УДШ-02 

 

Удирдлагын дүн оролтын бүртгэл 
Удирдлагын дүн шинжилгээний гаралтын бүртгэл  

 

10.  САЙЖРУУЛАЛТ  

10.1. Ерөнхий зүйл 

Аймгийн ЗДТГ нь иргэд, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхийн тулд дараахь 

сайжруулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Үүнд:  

a) Захиргааны байгууллагын ажил үйлчилгээний чанарыг сайжруулах 

b) Тааламжгүй үр дүнг залруулах, эсвэл урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах, 

c) ЧМТ-ны гүйцэтгэл үр нөлөөг сайжруулах тал дээр санаачлагатай байна.  

10.2. Үл тохирол ба залруулах арга хэмжээ 
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Аймгийн ЗДТГ-ын ЧМТ-ны хүрээнд тогтоосон үйл явцуудад асуудал/үл тохирол үүсэх 

тохиолдолд тухайн асуудал дахин гарахаас сэргийлэх зорилгоор  залруулах арга хэмжээг 

авна. Үл тохирол нь дараахь байдлаас (эдгээрээр хязгаарлагдахгүй) үүдэн гарна. Үүнд: 

● Иргэд, харилцагчийн гомдол   

● Шаардлага хангаагүй ажил үйлчилгээ 

● Дотоод ба гадаад аудитын шалгалтын үр дүн 

● Тогтоосон чанарын зорилтод хүрэхгүй байх 

● Үйл ажиллагааны доголдол ба үр ашиггүй байдал 

● Баримт бичгийн хяналтын асуудал  

● Албан хаагчдын санал  

Үл тохирол илрэх үед дараах арга хэмжээг авна.  

a) Үл тохирлыг шинжилж, шалтгааныг тодорхойлох 

b) Үл тохирлыг хянаж тохирох залруулах арга хэмжээг авах 

c) Ижил төстэй үл тохирлууд байгаа эсэх, эсвэл тохиолдож болох эсэх тогтоох 

d) Дахин илрэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор түүний шалтгааныг арилгах арга 

хэмжээг үнэлэх, шаардлагатай бол арга хэмжээг авах 

e) Шаардлагатай гэж үзвэл төлөвлөлтийн явцад тодорхойлсон эрсдэл болон 

боломжуудыг шинэчлэх 

Хэрэгжүүлсэн залруулах арга хэмжээний талаарх бүртгэлийг (маягт 02-ҮТ) бүртгэж байна.  

 

Холбогдох баримт бичиг: 

Баримт бичгийн дугаар: Баримт бичгийн нэр: 

 ЧМТ-ҮАЖ-03 
 Маягт 01 ЧМТ-ҮАЖ-03 
Маягт 02 ЧМТ-ҮАЖ-03 
 

Үл тохирол ба залруулах арга хэмжээний журам 
Үл тохирол гаралтын бүртгэл 
Үл тохирол ба залруулах арга хэмжээний бүртгэл  (бүртгэлийн 
маягт) 

 

10.3. Байнгын сайжруулалт  

          Аймгийн ЗДТГ нь чанарын бодлого, чанарын зорилтууд, аудитын үр дүн өгөгдлийн 

задлан шинжилгээ, залруулга  ба залруулах арга хэмжээ, удирдлагын дүн шинжилгээг 

ашиглах замаар чанарын удирдлагын тогтолцооны үр нөлөөг байнга сайжруулна. ЗДТГ-ын 

хэмжээнд “5S хөдөлгөөн”  -ийг өрнүүлэх замаар байнгын сайжруулалтын үйл явцыг 

дэмжинэ. Сайжруулах боломжууд дараахь тохиолдолд илрэн гарна. Үүнд: 

● Үйл явцыг боловсруулах явцад (дельта) ба үйл явцын шинжилгээний үр дүнгээс,  

● Албан хаагчдын дунд  “5S” хөдөлгөөн өрнүүлэх замаар тэднийг идэвхжүүлэх, тэдний 

шинэ санал, санаачилгыг дэмжсэнээр  

● Чанарын зорилтуудыг хангаснаар 

● Удирдлагын дүн шинжилгээний үр дүнгээс 

● Дотоод ба гадаад аудитын үр дүнгээс 

● Хэрэглэгчийн санал гомдлоос  
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          Манай байгууллага тасралтгүй сайжруулалт хийхдээ 9-р бүлэгт заасан шинжилгээ, 

үнэлгээний үр дүн, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж болон удирдлагын дүн шинжилгээний 

гаралтыг авч үзнэ.    

 

  


