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ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ,  

ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР 

 

ТАНИЛЦУУЛГА 

 

2022 оны 01 дугаар сарын 05 №  Улаанбаатар хот 

 

ГХЯ-ны 2021 оны гүйцэтгэлийн 

тайланд үнэлгээ хийсэн тухай 

 

Гадаад харилцааны яамны 2021 оны гүйцэтгэлийн тайлан /гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөний биелэлт/-д Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан 

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг үндэслэн хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ хийв.  

2021 оноос жилийн ажлын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг Засгийн газрын 

чиглэлийн дагуу шинэ загвараар боловсруулж хэрэгжүүлж байгаа тул 

төлөвлөгөөний төлөвлөлт, боловсруулалтад алдаа гаргах, төлөвлөгөөнд заавал 

тусгах ёстой үйл ажиллагааны зорилт, зорилтын суурь түвшин, шалгуур үзүүлэлт, 

санхүүжилт, хүрэх түвшинг нь бүрэн тодорхойлолгүй орхигдуулах, мөн зорилтыг хэт 

товчилж бичих, шалгуур үзүүлэлтийг буруу бичих, жишээ нь айлчлалыг 

хэрэгжүүлсэн байна, уулзалтад оролцсон байна гэж бичихийн оронд хэрэгжүүлсэн 

эсэх, оролцсон эсэх  гэх зэргээр буруу бичих дутагдал нийтлэг байгаад дүгнэлт хийж, 

шинэ оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулахдаа эдгээр дутагдлыг давтахгүй 

байхыг зөвлөж байна.  

Мөн гадаад хүчин зүйлээс шалтгаалж хэрэгжээгүй, эсвэл хэрэгжилт нь 

хойшилсон ажил, арга хэмжээнд өмнөх журмаар “үнэлэх боломжгүй” гэсэн үнэлгээ 

өгч, үнэлгээ өгөлгүй үнэлгээнээс хасч болдог байсан бол шинэ журмаар ажил, арга 

хэмжээ бүрийг заавал үнэлэх, тухайлбал цар тахал зэрэг аливаа бусад хүчин 

зүйлээс шалтгаалан хэрэгжээгүй аливаа айлчлал, арга хэмжээг 0, 30 гэсэн 

аргачлалаар үнэлэх ёстойг анхаарах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 

ГХЯ-ны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 55 зорилтын нийт 237 ажил, 

арга хэмжээ тусгагдсан.  

Төлөвлөгөөний дундаж биелэлт 86.2 хувийн дүнтэй  гарав.  

Төлөвлөгөөнд туссан 55 зорилтын хэрэгжилтийн хувийг үзүүлэв.  

№№ 
Зорилтын биелэлтийг  хувиар  

/Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар 
тогтоолын журмын  аргачлалаар/ 

Зорилтын тоо 

1. 100 хувь 12 

 90 хувь 25 

2. 70 хувь 17 

3. 50 хувь 1 
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4. 30 хувь - 

5. 0 хувь  - 

Нийт зорилтын тоо        55 зорилт 

Биелэлтийн дундаж хувь        85.2 хувь 

  

Төлөвлөгөөнд туссан 237 ажил, арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь. Үүнд: 

№№ 

Ажил, арга хэмжээний биелэлтийг дүгнэх тооцоолол 
хувиар  

/Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын журмын  
аргачлалаар/ 

Арга хэмжээний 
тоо 

1. 100 хувь 97 

 90 хувь 64 

2. 70 хувь 61 

3. 50 хувь 15 

4. 30 хувь - 

5. 0 хувь  - 

Нийт ажил, арга хэмжээний  тоо:        237 ажил 

Ажил,арга хэмжээний биелэлтийн дундаж хувь:        86.4 хувь 

 

 Газар, нэгж тус бүрийн хариуцсан ажил, арга хэмжээний тоо, хэрэгжилтийн 

хувийг дор үзүүлэв. 

 

№ Газар, нэгж 
Үнэлгээ Ажил,арга 

хэмжээний тоо 
Гүйцэтгэлийн дундаж үнэлгээ 

/хувиар/ 100 90 70 50 30 0 

1.  БТГ 11 2 5    18 90.5 

2.  ХөОГ 10 0 4 5   19 80.5 

3.  ЕГ 6 3 11 6   26 74.61 

4.  АНДОГ 4 10 8 1   23 83.04 

5.  АОДАГ 1 3 2    6 85.0 

6.  ОТХАГ 5 2 3    10 89.0 

7.  ГХЭЗХАГ 7 6 7 1   21 84.76 

8.  ТЗУГ 8 4 1    12 94.16 

9.  ОУГЭЗГ 13 7 7 2   30 87.0 

10.  КГ 3 3 4    10 85.0 

11.  ГССХГ 7 7     14 95.0 

12.  ДЁГ 7 1 1    9 95.5 

13.  ХШҮДАГ 
8 13 1    22 

92.72 
 

14.  Хамтарсан 9 1 7    17 87.05 

НИЙТ 99 62 61 15 - - 237 86.4 

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.2, Засгийн газрын 2020 

оны 216, 217, 218 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан журам, Засгийн газрын 

Хэрэг эрхлэх газрын даргын 100 дугаар тушаалын дагуу тухайн байгууллага ажлын 

зорилт, арга хэмжээний суурь түвшин, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, ажил, арга 

хэмжээний санхүүжилтийг зөв бодитой төлөвлөх нь хэрэгжилт чанартай, бодит үр 

дүнд хүрэх боломжийг бүрдүүлнэ гэж үзэж байна.  

ГХЯ-ны 2021 оны гүйцэтгэлийн тайлан /гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө/-гийн 

биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дараах зөвлөмжийг өгч байна. Үүнд: 
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1. Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан 

журмын дагуу гадаад хүчин зүйлээс шалтгаалан гүйцэтгэл тасарсан, хойшилсон 

аливаа ажил, арга хэмжээг 0, 30, 50 хувиар үнэлэх шийдвэр гарсан тул цаашид цар 

тахал зэрэг гэнэтийн давагдашгүй хүчин зүйл болон бусад нөхцөл байдалд 

нийцүүлэн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил, арга хэмжээний зорилтыг хангах 

чиглэлээр шинэ арга зам, боломжийг эрэлхийлэх, ялангуяа цахим хэлбэрийг бүрэн 

ашиглаж, ажил, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах;  

2. Газар, нэгжүүд жил бүрийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа 

ГХЯ-ны 2020-2024 оны Стратеги төлөвлөгөөтэй нягт уялдуулж төлөвлөх, 

хэрэгжилтэд анхаарах; 

4. Мөн жил бүрийн төлөвлөгөөнд тусгах ажил, арга хэмжээний санхүүжилтийг 

ТЗУГ-ын СЭЗХ-тэй хамтран шаардагдах хөрөнгийг бодитой төсөвлөж, хэрэгжилтийг 

хангахад анхаарах. 

 

Хавсралт: ГХЯ-ны 2021 оны Гүйцэтгэлийн тайлан - ... хуудас. 

 

ХЯНАСАН: 

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, 

ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ   Т.ТЭГШЖАРГАЛ 

 

 






	Хавсралт 1- ГХЯ-ны 2021 оны гүйцэтгэлийн тайланд хийсэн ХШҮ
	Хавсралт 1- АТ 13-412 ГХЯ-ны 2021 оны гүйцэтгэлийн тайлан хүргүүлэх тухай

