
 

 

  

Д О Т О О Д  А У Д И Т Ы Н 
У Д И Р Д Л АГ Ы Н  М Э Д Э Э Л Л И Й Н 

С И С Т Е М И Й Н  Д И З А Й Н  
Б А Р И М Т  Б И Ч ИГ  

 

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭР МОНГОЛ УЛСЫН  САНГИЙН ЯАМАНД ХЭРЭГЖИЖ 

БАЙГАА “ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО НГО Л УЛС ЫН 
САН ГИЙ Н ЯАМ НЫ 

САН ХҮҮГИ Й Н ХЯ НАЛ Т ,  
ЭР СД ЭЛИЙ Н 

УДИР Д ЛАГЫ Н ГАЗАР  

Улаанбаатар хот 

2020  он 



Design document  ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ  
 

 
1  

 

  



      ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ  Design document  
 

 
    2 

 

АГУУЛГА 

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР ........................................................................................................................... 4 

НЭР ТОМЪЁОНЫ ТАЙЛБАР ................................................................................................................................ 5 

БҮЛЭГ 1. ТАНИЛЦУУЛГА ..................................................................................................................................... 6 

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ .................................................................................................................................... 6 

ДАУМС-ИЙН ШААРДЛАГУУДЫГ БОЛОВСРУУЛСАН ТАЛААР ....................................................................... 7 

ДАУМС-ИЙН ДИЗАЙН БАРИМТ БИЧГИЙН БҮТЭЦ ........................................................................................ 8 

БҮЛЭГ 2. СИСТЕМИЙН ФУНКЦИОНАЛЬ ШААРДЛАГУУД ................................................................................ 10 

А. ДОТООД АУДИТЫН ФУНКЦИОНАЛЬ ШААРДЛАГА ................................................................................ 10 

Төлөвлөлтийн үе шат ............................................................................................................................... 10 

Гүйцэтгэлийн үе шат ................................................................................................................................ 22 

Тайлагналын үе шат ................................................................................................................................. 28 

Зөвлөмжийн биелэлтийг шалгах үе шат ................................................................................................ 30 

Чанарын баталгаажуулалт ...................................................................................................................... 32 

Системийн нийтлэг шаардлагууд ........................................................................................................... 35 

Б. САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ФУНКЦИОНАЛЬ ШААРДЛАГА ..................................................... 40 

Төлөвлөлтийн үе шат ............................................................................................................................... 40 

Гүйцэтгэлийн үе шат ................................................................................................................................ 51 

Тайлагналын үе шат ................................................................................................................................. 60 

Шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах үе шат ............................................................................................ 65 

Системийн нийтлэг шаардлагууд ........................................................................................................... 70 

БҮЛЭГ 3. СИСТЕМИЙН ФУНКЦИОНАЛЬ БУС ШААРДЛАГА ............................................................................. 75 

3.1. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИНТЕРФЕЙС ........................................................................................................... 75 

3.2. ГҮЙЦЭТГЭЛ ........................................................................................................................................ 76 

3.3. АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХАНДАЛТ ТАНИЛТ ........................................................................................... 76 

3.4. СИСТЕМИЙН ОРЧИН ........................................................................................................................ 77 

3.5. ГАДААД ИНТЕРФЕЙС ........................................................................................................................ 77 

3.6. ЛИЦЕНЗ ............................................................................................................................................. 78 

3.7. АЛДАА БОЛОВСРУУЛАЛТ ................................................................................................................. 79 

3.8. СИСТЕМ АДМИНИСТРАЦИ ............................................................................................................... 79 

БҮЛЭГ 4. СИСТЕМИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИД ............................................................................................................. 81 

БҮЛЭГ 5. СИСТЕМИЙН АРХИТЕКТУР ................................................................................................................ 82 

СИСТЕМИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТУР .......................................................................................................... 82 

СИСТЕМИЙН БҮТЭЦ ...................................................................................................................................... 83 



Design document  ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ  
 

 
3  

 

 

 

БҮЛЭГ 6.  ӨГӨГДЛИЙН ШААРДЛАГА ............................................................................................................... 85 

СИСТЕМИЙН ӨГӨГДЛИЙН ЗАГВАР .............................................................................................................. 86 

А. ДОТООД АУДИТЫН МОДУЛИЙН ӨГӨГДЛИЙН ЗАГВАР ..................................................................... 86 

А1. Чанарын баталгаажуулалтын модулийн өгөгдлийн загвар ........................................................... 87 

Б. САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН МОДУЛИЙН ӨГӨГДЛИЙН ЗАГВАР ......................................... 88 

ӨГӨГДЛИЙН ЛАВЛАХ ................................................................................................................................... 89 

БҮЛЭГ 7. ГАДААД ИНТЕРФЕЙС ....................................................................................................................... 110 

ПРОГРАМЫН ИНТЕРФЕЙС ......................................................................................................................... 110 

БҮЛЭГ 8. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН АЖИЛЛАХ ДЭЛГЭЦИЙН ЗАГВАР .......................................................................... 112 

БҮЛЭГ 9. ТЕХНИК ХАНГАМЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ ............................. 133 

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН КОМПЬЮТЕР, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, СҮЛЖЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ ..................................... 133 

СЕРВЕРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ............................................................................................................. 134 

СҮЛЖЭЭНИЙ ЗУРАГЛАЛ ............................................................................................................................. 135 

Х А В С Р А Л Т У У Д  ........................................................................................................................................... 136 

ХАВСРАЛТ 1. ПРОЦЕССЫН ЗУРАГЛАЛ ........................................................................................................... 137 

А. ДОТООД АУДИТЫН ПРОЦЕСС ............................................................................................................... 137 

А1. ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ПРОЦЕСС ..................................................................................... 153 

Б. САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ПРОЦЕСС..................................................................................... 161 

ХАВСРАЛТ 2. ПРОЦЕССЫН ЗУРАГЛАЛЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР ............................................................ 169 

А. ДОТООД АУДИТЫН ПРОЦЕССЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР ................................................................ 169 

А1. ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ПРОЦЕССЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР...................................... 213 

Б. САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ПРОЦЕССЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР ..................................... 235 

Г. СИСТЕМИЙН НИЙТЛЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР ............................................. 273 

ХАВСРАЛТ 3. ДОТООД АУДИТЫН МАЯГТУУД ............................................................................................... 276 

ХАВСРАЛТ 4. САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МАЯГТУУД .................................................................... 297 

 

  



      ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ  Design document  
 

 
    4 

 

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 

 

Товчилсон үг Дэлгэрэнгүй тайлбар 

АБ Ажлын баримт 
АД Албаны дарга 

АМ Ахлах мэргэжилтэн 

АО Аудитын объект 

АСЗТМ Ашиг сонирхлын зөрчилгүй тухай мэдэгдэл 

БА Багийн ахлагч 
БГ Багийн гишүүн 

ГД Газрын дарга 

ДА Дотоод аудит 

ДАА Дотоод Аудитын Алба 

ДАН Дотоод аудитын нэгж 
ДАСХА Дотоод Аудит, Санхүүгийн Хяналтын Алба 

ДАХ Дотоод аудитын хороо 

ДАУМС Дотоод аудитын удирдлагын мэдээллийн систем 

ДАХШҮХ 
Дотоод Аудит, Хяналт Шинжилгээ Үнэлгээний 
Хэлтэс 

ДХТ Дунд хугацааны төлөвлөгөө 

ЕН Ерөнхийлөн нийцсэн 

ЖТ Жилийн төлөвлөгөө 
ЗГ Засгийн Газар 

ЗГСУМС 
Засгийн Газрын Санхүүгийн Удирдлагын 
Мэдээллийн Систем 

Нгүй Нийцээгүй 

СХШ Санхүүгийн хяналт шалгалт 

СХЭУГ Санхүүгийн Хяналт, Эрсдэлийн Удирдлагын Газар 

СЯ Сангийн Яам 

ТЕЗ Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч 

ТНБД Төрийн Нарийн Бичгийн Дарга 
УБ Улсын Байцаагч 

УАБ Улсын Ахлах Байцаагч 

ХД Хэлтсийн дарга 

ХН Хэсэгчлэн нийцсэн 

ЧҮ Чанарын үнэлгээ 
ЧҮА Чанарын үнэлгээний ажил 
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НЭР ТОМЪЁОНЫ ТАЙЛБАР 

 

Нэр томъёо Тайлбар 

Core Процессорын цөм 

DMFAS Өрийн удирдлагын санхүүгийн шинжилгээний систем 
DVD Digital Video Disk – Тоон видео диск 

e-Balance Аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн тайлангийн програм 

e-Huulga Төрийн сангийн системийн гүйлгээний тайлангийн програм 

ER Diagram Entity Relationship Diagram – баазын бүтцийн схем 

e-Report Төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлангийн програм 

FK Foreign Key – Гадаад түлхүүр 

ISO 
International Standards Organization – Олон улсын стандартчиллын 
байгууллага 

Leader Monitoring 
(LM) 

Сангийн Яамны Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний програм 

MSSQL 
Майкрософт компаний хаалттай эхийн мэдээллийн баазыг 
удирдах систем 

MySQL Нээлттэй эхийн мэдээллийн баазыг удирдах систем 

OdaMIS Хөгжлийн санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн систем  

Office 365 Майкрософт компаний онлайн оффисын програм 
One Drive Майкрософт компаний онлайн файл хадгалах систем 

Oracle 
Оракл компаний хаалттай эхийн мэдээллийн баазыг удирдах 
систем 

OTP One Time Password – Нэг удаагийн нууц үг  

PK Primary Key – Үндсэн түлхүүр  

PostgreSQL Нээлттэй эхийн мэдээллийн баазыг удирдах систем 

ROM Read Only Memory – Зөвхөн унших санах ой 

SQL Structured Query Language – баазын хэл 
SSL Secure Socket Layer – нууцлалын протокол  

TCP/IP 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol – Интернэт 
протокол 

Фискал Төсвийн төлөвлөлтийн систем 

НУЗА 
Системийн хэрэглэгчийн эрхийн түвшин Н-нээх, У-унших, З-засах, 
А-арилгах  болно. 
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БҮЛЭГ 1. ТАНИЛЦУУЛГА 

 
ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

 

Монгол Улсын Сангийн Яамнаас улсын салбарын дотоод аудитын үйл ажиллагааг олон улсын 

шилдэг туршлага, нийтлэг практикт нийцүүлэх, дотоод аудит ба санхүүгийн хяналт 

шалгалтын үр ашиг, үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор улсын салбарын бусад удирдлагын 

мэдээллийн системтэй уялдсан, вебэд суурилсан Дотоод Аудитын Удирдлагын Мэдээллийн 

Систем (ДАУМС)-ийг хөгжүүлэх зорилт дэвшүүлсэн. 

 

Үүний дагуу шинээр нэвтрүүлэх ДАУМС-ийн загвар, системийн болон үйл ажиллагааны 

шааардлагуудыг боловсруулах ажлыг  Сэргэлт консалтинг групп ХХК-ийн зөвлөх баг СЯ-тай 

байгуулсан SFFSP/CS/B13-004 гэрээний дагуу хэрэгжүүлж байна. 

 

Тус ДАУМС нь дотоод аудитын төдийгүй санхүүгийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг 

хоёуланг нь хамрах бөгөөд өнөөгийн гар аргаар гүйцэтгэж байгаа үйл ажиллагааг 

автоматжуулсан горимоор хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ улсын салбарын бусад удирдлагын 

мэдээллийн системүүдтэй уялдсан, вебэд суурилсан  зарчмаар ажилладаг байх шаардлага 

тавигдаж байгаа болно. 

 

Гүйцэтгэгч тал байгуулсан гэрээний үүргийн дагуу дараах гурван үе шаттай ажлыг хийж 

гүйцэтгэх юм. Үүнд: 

 

 Нэгдүгээрт, улсын салбарын дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын үйл 

ажиллагаа болон мэдээллийн технологийн өнөөгийн нөхцөл байдалд үнэлгээ хийх; 

 Хоёрдугаарт, шинээр нэвтрүүлэх ДАУМС-ийн үйл ажиллагааны болон системийн 

шаардлагууд болон системийн дизайн баримт бичгийг боловсруулах; 

 Гуравдугаарт, тус ДАУМС-ийн техникийн тодорхойлолт болон тендерийн баримт 

бичгийг боловсруулах. 

 

Төслийн эхний үе шатны ажлын хүрээнд улсын салбарын дотоод аудит, санхүүгийн хяналт 

шалгалтын үйл ажиллагаа болон мэдээллийн технологийн дэд бүтцэд өнөөгийн нөхцөл 

байдлын үнэлгээ хийж, 2019 оны 12 дугаар сард “Улсын салбарын дотоод аудит, санхүүгийн 

хяналт, шалгалтын өнөөгийн нөхцөл байдал” нэртэй үнэлгээний тайланг бэлтгэж, хүргүүлсэн 

болно. 

 

Зөвлөх баг энэ удаад төслийн хоёр дахь үе шатны ажил болох ДАУМС-ийн үйл ажиллагааны 

болон системийн шаардлагууд болон системийн дизайн баримт бичгийг боловсруулан 

хүргүүлж байна.  

 

Энэ ажлын хүрээнд зөвлөх баг дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг 

автоматжуулсан горимоор хэрэгжүүлэх процессын зураглалыг шинээр боловсруулсан бөгөөд 

тус автоматжуулсан горимд нийцүүлэн шинээр нэвтрүүлэх ДАУМС-ийн үйл ажиллагааны 

болон системийн шаардлагуудыг боловсрууллаа. 
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ДАУМС-ИЙН ШААРДЛАГУУДЫГ БОЛОВСРУУЛСАН ТАЛААР 

 

Шинээр боловсруулах системд тавигдаж байгаа үндсэн шаардлагын дагуу дотоод аудитын 

үйл ажиллагаа болон санхүүгийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг хоёуланг нь хамруулахын 

тулд эдгээр хоёр тусдаа эрх зүйн зохицуулалттай, хоёр өөр горимоор хэрэгждэг, хоёр өөр эрх, 

үүрэгтэй, тус тусдаа бие даасан онцлогийг нь харгалзан хоёр дэд систем болгон хөгжүүлж, 

нэгдсэн нэг системд зангидах шийдлийг тодорхойлсон болно. 

 

Үүний тулд төслийн эхний үе шатны ажлын хүрээнд дотоод аудит болон санхүүгийн хяналт 

шалгалтын өнөөгийн Процессын зураглал (As-Is process mapping)-ыг тус тусад нь 

боловсруулж, СЯ-ны СХЭУГ-ын хэлтсүүдэд танилцуулан, саналыг авч, эцэслэн 

боловсруулсан. 

 

Төслийн хоёр дахь шатанд өнөөгийн Процессын зураглалыг хоёр үйл ажиллагаа тус бүр дээр 

автоматжуулсан системд нийцүүлэн шинээр зохиомжилсон бөгөөд СХЭУГ-ын хэлтсийн дарга 

нар болон холбогдох мэргэжилтнүүдтэй санал солилцож, чиглэл авсны үндсэн дээр шинэ 

системд зориулсан автоматжуулсан горимын Процессын зураглал (To-Be process mapping)-ын 

эхний төслийг бэлтгэсэн болно. 

 

Бэлтгэсэн эхний төслийг СХЭУГ-ын хэлтсүүдээр 2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр 

хэлэлцүүлсэн бөгөөд хэлэлцүүлгийн явцад гарсан саналуудыг зохих ёсоор тусгасны үндсэн 

дээр автоматжуулсан горимын Процессын зураглалын дараагийн хувилбарыг боловсруулсан. 

 

Боловсруулсан хувилбарыг орон нутаг болон зарим яамдуудаас санал авахаар бичгээр 

хүргүүлсэн бөгөөд ирүүлсэн саналуудыг СХЭУГ-ын хэлтсийн дарга нартай зөвшилцсөний 

үндсэн дээр зохих ёсоор тусгаж, автоматжуулсан горимын Процессын зураглал (To-Be process 

mapping)-ын сүүлийн хувилбарыг бэлтгэлээ. 

 

Бэлтгэсэн сүүлийн хувилбарт Дотоод аудитын автоматжуулсан үйл ажиллагаа нь төлөвлөлт, 

гүйцэтгэл, тайлагнал болон зөвлөмжийн мөрөөр шалгах үйл ажиллагааг хамарсан нийт 16 

процессын бие даасан зураглал болон Чанарын үнэлгээний үйл ажиллагааг тусгасан нийт 6 

процессын бие даасан зураглал, Санхүүгийн хяналт шалгалтын автоматжуулсан үйл 

ажиллагаа нь төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагнал болон зөвлөмжийн биелэлтийг шалгах үйл 

ажиллагааг хамарсан нийт 11 бие даасан Процессын зураглалыг тус тус боловсрууллаа. 

Эдгээр бие даасан зураглал тус бүрдээ 1-ээс 4 хүртэлх алхмуудыг дотроо агуулж байгаа 

болно. 

 

Зөвлөх баг төслийн энэ үе шатны ажлын үндсэн зорилго болох ДАУМС-ийн үйл ажиллагааны 

шаардлагуудыг тодорхойлохын тулд Дотоод аудитын болон Санхүүгийн хяналт шалгалтын 

автоматжуулсан үйл ажиллагааны Процессын зураглалын дэлгэрэнгүй тайлбарыг бэлтгэж, 

ашиглах маягтууд болон процессын орц, гарцыг тодорхойлохын зэрэгцээ хэрэглэгчийн 

эрхийн түвшинг тодорхойлж өгсөн.  

 

Процессын зураглалын дэлгэрэнгүй тайлбарт тулгуурлан ДАУМС-ийн функциональ 

шаардлагуудыг боловсруулсан бөгөөд боловсруулсан төслийг СХЭУГ-ын хэлтсүүдэд тус 
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тусад нь workshop хэлбэрээр танилцуулж, хэлэлцүүлэн, хэлэлцүүлгийн явцад гарсан саналыг 

төсөлд тусгасан болно.  

 

Түүнчлэн дизайн баримт бичгийн төслийг СХЭУГ-т хүргүүлж, түүгээр дамжуулан яамдууд, 

аймгууд болон нийслэл болон дүүргүүдийн дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын 

нэгжүүдэд хүргүүлж, бичгээр ирүүлсэн дотоод аудитын 52, санхүүгийн хяналт шалгалтын 29, 

мэдээллийн технологийн 12 саналын 80 хувийг төсөлд бүрэн тусгаж, энэхүү дизайн баримт 

бичгийг ийнхүү эцэслэн боловсруулсан болно.  

 

Дотоод аудитын үйл ажиллагааны автоматжуулсан горимд Сангийн Сайдын тушаалаар 

батлагдсан Улсын салбарын дотоод аудитын аргачлалд тусгагдсан маягтууд ашиглагдана 

(Хавсралт 1). 

Санхүүгийн хяналт шалгалтын тухайд автоматжуулсан горимд нийт 25 маягтыг шинээр болон 

шинэчлэн боловсруулсан бөгөөд маягтуудын загварыг энэхүү баримт бичигт хавсаргасан 

болно (Хавсралт 2). 

 

ДАУМС-ИЙН ДИЗАЙН БАРИМТ БИЧГИЙН БҮТЭЦ 

 

ДАУМС-ийн дизайн баримт бичиг нь нийт 10 бүлэгтэй бөгөөд бүлэг тус бүрд дараах агуулгыг 

тусгасан болно. Үүнд: 

 Бүлэг 1 буюу Танилцуулга хэсэгт төслийн талаарх түүнийг хэрэгжүүлэх үе шатууд, 

төслийн энэ үе шатанд хийсэн ажил буюу ДАУМС-ийн системийн шаардлагыг хэрхэн 

боловсруулсан тухай болон энэхүү баримт бичгийн бүтцийг товч тайлбарласан; 

 Бүлэг 2 буюу Системийн Функциональ шаардлага (Functional Requirement) бүлэгт 

ДАУМС-ийн үндсэн хоёр дэд систем болох дотоод аудит болон санхүүгийн хяналт 

шалгалтын функциональ шаардлагуудыг хоёр дэд бүлэгт тус тусад нь танилцуулсан 

бөгөөд дотоод аудит нь FR\IA, чанарын баталгаажуулалт нь US\QA, санхүүгийн хяналт 

шалгалт нь FR\FCI гэсэн кодоор дугаарлагдсан; 

 Бүлэг 3 буюу Системийн Функциональ бус шаардлага (Non Functional Requirement) 

бүлэгт ДАУМС-ийн хэрэглээ, гүйцэтгэл, аюулгүй байдал болон ашиглалт, үйлчилгээнд 

тавигдах системийн шаардлагуудыг танилцуулсан бөгөөд NFR\** гэсэн ерөнхий 

кодоор дугаарлагдсан; 

 Бүлэг 4 буюу Системийн хэрэглэгчид (System Users) бүлэгт ДАУМС-ийн үндсэн 

хэрэглэгчид болон тэдгээрийн системд хандах эрхийн түвшинг тодорхойлсон;  

 Бүлэг 5 буюу Системийн архитектур (System Architecture) бүлэгт ДАУМС-ийн 

системийн архитектур болон системийн бүтцийг тусгасан; 

 Бүлэг 6 буюу Системийн өгөгдлийн шаардлага (Data Requirement) бүлэгт ДАУМС-ийн 

өгөгдлийн загвар болон түүнд агуулагдах дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалт 

болон чанарын үнэлгээний модулиудад зориулсан өгөгдлийн загваруудыг 

танилцуулсан; 

 Бүлэг 7 буюу Системийн Гадаад интерфейс шаардлага (External interface) бүлэгт 

ДАУМС-ийн гадаад болон програмын интерфейс шаардлагуудыг тодорхойлсон; 

 Бүлэг 8 буюу Прототип буюу хэрэглэгчийн ажиллах дэлгэцийн загвар (Prototype) 

бүлэгт ДАУМС-ийн хэрэглэгчдийн ажиллах үндсэн үйл ажиллагааны үндсэн 

дэлгэцийн төсөөллийг боловсруулж, танилцуулсан; 
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 Бүлэг 9 буюу Техник хангамжийн тодорхойлолт болон сүлжээний дэд бүтэц (Hardware 

and Infrastructure Solutions) бүлэгт ДАУМС-ийн хэрэглэгчийн техник хангамжийн 

шаардлага болон серверийн тоноглол, сүлжээний зураглалыг танилцуулсан; 

 

 Хавсралт 1 буюу Процессын зураглал (To-Be Process Map) хэсэгт ДАУМС-д зориулж 

зохиомжилсон дотоод аудит, дотоод аудитын чанарын баталгаажуулалт болон 

санхүүгийн хяналт шалгалтын автоматжуулсан үйл ажиллагааны Процессын 

зураглалыг тусгасан;  

 Хавсралт 2 буюу Процессын зураглалын дэлгэрэнгүй тайлбар (User Story) хэсэгт 

автоматжуулсан дотоод аудит, дотоод аудитын чанарын баталгаажуулалт болон 

санхүүгийн хяналт шалгалтын Процессын зураглалын дэлгэрэнгүй тайлбарыг хоёр дэд 

хэсэгт тус тусад нь тусгасан бөгөөд энэ нь ДАУМС-ийн үйл ажиллагааны шаардлагыг 

боловсруулах үндэслэл болсон. Процессын зураглалын дэлгэрэнгүй тайлбарт 

процессыг дүрслэн өгүүлэхээс гадна түүний орц болон гарц, холбогдох маягтууд, 

тэдгээрт хандах хэрэглэгчийн эрхийн хязгаарлалтууд болон төлвүүдийг хамруулсан 

бөгөөд дотоод аудит нь US\IA, чанарын баталгаажуулалт нь US\QA, санхүүгийн хяналт 

шалгалт нь US\FCI гэсэн кодоор дугаарлагдсан. Мөн энэ хэсэгт системийн нийтлэг 

бусад үйл ажиллагааг тусгасан бөгөөд тэдгээр нь US|OTH кодоор дугаарласан болно. 

 Хавсралт 3-т Дотоод аудитын гарын авлагад батлагдсан, ДАУМС-д шууд ашиглагдах 

Дотоод аудитын автоматжуулсан үйл ажиллагаанд ашиглагдах маягтуудыг 

танилцуулсан; 

 Хавсралт 4-т ДАУМС-ийн дизайн баримт бичиг боловсруулах явцад, санхүүгийн 

хяналт шалгалтын автоматжуулсан үйл ажиллагаанд ашиглахаар боловсруулсан 

маягтуудыг танилцуулсан. 
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БҮЛЭГ 2. СИСТЕМИЙН ФУНКЦИОНАЛЬ ШААРДЛАГУУД 

 

А. ДОТООД АУДИТЫН ФУНКЦИОНАЛЬ ШААРДЛАГА 

 

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮЕ ШАТ 

 

А-1. АУДИТЫН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ 

А-1.1.  ДХТ-нд санал авах албан бичиг гаргах 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

1 FR\IA-1.1.1.  Cанал авах албан бичгийн маягт системд урьдчилан 

байршиж, бэлтгэх ба хянах этгээдүүдэд холбогдох цонх 

шууд харагдаж байна.   

 

2 FR\IA-1.1.2.  Санал авах албан бичиг маягтын толгой, гарчгууд системд 

хөдөлгөөнгүй, харин хамаарах мэдээллийг чөлөөтэй 

оруулах талбартай байна.  

 

3 FR\IA-1.1.3.  ХД системд урьдчилан оруулсан санал авах албан 

бичгийн маягтыг нээж, талбаруудыг бөглөнө.  

 

4 FR\IA-1.1.4.  ХД-ын системд бөглөсөн албан бичгийн маягтыг ГД нээн 

хянаж, зохих өөрчлөлтүүдийг нэмж оруулах боломжтой 

байна.  

 

5 FR\IA-1.1.5.  Албан бичгийн доторх өөрчлөгдөхгүй хэсгүүдийг системд 

урьдчилан оруулсан байх, өөрчлөгдөх хэсгүүдийг хоосон 

зай үлдээсэн байна.  

 

6 FR\IA-1.1.6.  Санал авах бичгийн маягт нь “илгээсэн, хянаж байна, 

буцаасан, зөвшөөрсөн” 4 төлөвт шилжих боломжтой 

харагдана. 

 

7 FR\IA-1.1.7.  Санал авах албан бичгийг бэлтгэх, хянах эрх бүхий 

хэрэглэгчид тохирох төлөвт автоматаар шилжих ба нөгөө 

хэрэглэгчид шилжсэн төлвийн талаар мэдээлэл автоматаар 

тэр даруй очно.  

 

8 FR\IA-1.1.8.  Хянах эрхтэй хэрэглэгч санал авах албан бичгийг нээж, 

шаардлагатай засвар өөрчлөлтийг оруулж хадгалах 

боломжтой байна.  

 

9 FR\IA-1.1.9.  Албан бичиг эцэслэн бэлэн болох хүртэл бэлтгэх, хянах 

горимууд системд давтагдан хийгдэнэ.   

 

 

 

А-1.2. ТЕЗ, бусад нэгж, харъяалах байгууллагуудаас ДХТ-нд санал авах 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

10 FR\IA-1.2.1.  ТЕЗ, холбогдох газар нэгжүүдээс ДХТ-нд санал авч 

боловсруулах үүргийг ХД-аас АМ-д өгөхдөө үүрэг өгөх 

маягтыг бөглөх ба үүрэг өгсөн төлвийг сонгоно.   

 

11 FR\IA-1.2.2.  Үүрэг өгөх маягт системд урьдчилан байршсан байна.  

12 FR\IA-1.2.3.  Үүрэг өгөх маягтад үүрэг өгсөн/авсан хэрэглэгчийн нэр, 

албан тушаал, эхлэх, дуусах хугацаа, үүргийн утга гэх мэт 

бүх шаардлагатай мэдээллийг оруулах боломжтой байна.   

 

13 FR\IA-1.2.4.  Үүрэг өгөх маягтад тусгасан үүрэг эхлэх ба дуусах 

хугацаа системд орсноор үүрэг авсан ажилтанд дуусах 

хугацааны сануулгыг системээс автоматаар өгдөг байна.  

 

14 FR\IA-1.2.5.  АМ-д системээс автомат мэдэгдэл ирэх үед өгөгдсөн 

үүргийг нээж, эхэлсэн төлөвт оруулна.  

 

15 FR\IA-1.2.6.  ТЕЗ, бусад газар нэгж, харъяалах байгууллагын саналыг 

АМ нэгтгэж, ХД-д илгээж, илгээсэн төлөвт оруулна.  

 

16 FR\IA-1.2.7.  АМ-ээс ирсэн саналын нэгтгэлийг ХД нээж, нэгтгэлд  
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санал өгөх бол системийн хэрэглэгч хоорондын харилцах 

мессеж харилцааны хэсэгт бичнэ. Энэ харилцаа нь 

системд үүссэн хугацаа, бичсэн тэмдэглэл, хариулт гэх 

мэт зэрэг байдлаар хадгалагдана.  

17 FR\IA-1.2.8.  Үүргийн мэдэгдлийн маягт нь 4 төлөвтэй харагдах ба 

“үүрэг өгсөн, үүрэг биелсэн” төлвүүдийг ХД, “үүрэг 

эхэлсэн, үүрэг дууссан” төлвийг үүрэг хүлээн авсан 

хэрэглэгч буюу АМ өгнө.  

 

18 FR\IA-1.2.9.  Саналын нэгтгэлийг бэлтгэх, хянах эрх бүхий хэрэглэгчид 

тохирох төлөвт автоматаар шилжих ба нөгөө хэрэглэгчид 

шилжсэн төлвийн талаар мэдээлэл автоматаар тэр даруй 

очно.  

 

19 FR\IA-1.2.10.  Хянах эрхтэй хэрэглэгч саналын нэгтгэлийг нээж, 

шаардлагатай засвар өөрчлөлтийг оруулж хадгалах 

боломжтой байна.  

 

20 FR\IA-1.2.11.  Саналын нэгтгэл эцэслэн бэлэн болох хүртэл бэлтгэх, 

хянах горимууд системд давтагдан хийгдэнэ.   

 

 

 

А-1.3. ДХТ-ний хамрах хүрээний жагсаалт гаргах 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

21 FR\IA-1.3.1.  ДХТ-ний хамрах хүрээний жагсаалт гаргах үүргийг 

үүргийн мэдэгдлийн маягтаар ГД-аас ХД руу, харин ХД-

аас АМ рүү өгөгдөнө. Ингэхдээ ГД, ХД нар тус бүрдээ 

үүрэг өгөх маягтыг бөглөх ба үүрэг өгсөн төлвийг 

сонгоно.   

 

22 FR\IA-1.3.2.  Үүрэг өгөх маягт системд урьдчилан байршсан байна.  

23 FR\IA-1.3.3.  Үүрэг өгөх маягтад үүрэг өгсөн/авсан хэрэглэгчийн нэр, 

албан тушаал, эхлэх, дуусах хугацаа, үүргийн утга гэх мэт 

бүх шаардлагатай мэдээллийг оруулах боломжтой байна.   

 

24 FR\IA-1.3.4.  Үүрэг өгөх маягтад тусгасан үүрэг эхлэх ба дуусах 

хугацаа системд орсноор үүрэг авсан ажилтанд дуусах 

хугацааны сануулгыг системээс автоматаар өгдөг байна.  

 

25 FR\IA-1.3.5.  ГД-аас ХД-д үүрэг өгч, мөн ХД-аас АМ-д үүрэг өгч 

системээс автомат мэдэгдэл ирэх үед ХД болон АМ нь тус 

бүр өгөгдсөн үүргийг нээж, үүрэг эхэлсэн төлөвт оруулна.  

 

26 FR\IA-1.3.6.  ХД болон АМ нь өгөгдсөн үүргийг гүйцэтгэж дуусаад АМ 

нь ХД руу, ХД нь ГД руу ДХТ-ний хамрах хүрээний 

жагсаалтыг илгээсний дараа тус бүрдээ үүрэг дууссан 

төлөвт оруулна. 

 

27 FR\IA-1.3.7.  ДХТ-ний хамрах хүрээний жагсаалтыг бэлтгэх үйл явцад 

АМ-ийн үүргийн гүйцэтгэлийг ХД хянаж хангалттай гэж 

үзсэн, ХД-ийн үүргийн гүйцэтгэлийг ГД хянаж хангалттай 

гэж үзсэн бол ГД нь ХД-ын үүргийг биелсэн, ХД нь АМ-

ийн үүргийг биелсэн гэсэн төлөвт тус тус оруулна.  

 

28 FR\IA-1.3.8.  ДХТ-ний хамрах хүрээний жагсаалтыг гаргахын тулд АМ 

аудит хийх боломжтой бүх байгууллага, газар нэгж, үйл 

ажиллагаа, төсөл, хөтөлбөрийн жагсаалтыг системд 

оруулах ба шинэчилнэ (эхний жил жагсаалтыг гараар 

шивж оруулах ба дараагийн жилд шаардлагатай нэмэлт 

өөрчлөлт хийгдэнэ). 

 

29 FR\IA-1.3.9.  Системд ДХТ-ний хамрах хүрээний жагсаалтыг гаргахад 

ашиглах эрсдэлийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд 

буюу метрикүүд, тоон интервал, эрэмбэлэх арга, 

үнэлгээний систем зэргийг урьдчилан оруулсан байна.  

СЯ-ны хувьд ДХТ-д 

ашиглах үнэлгээний 

шалгуур 

үзүүлэлтүүд 
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хараахан гараагүй 

байгаа тул 

ДАХШҮХ-с 

гаргана. 

30 FR\IA-1.3.10.  Системд хэдэн хувьсагчаар үнэлгээ хийхийг харуулна. 

Тухайлбал, үр дагавар ба магадлалаар үнэлэх бол 2 

хувьсагчтай гэж сонгох, мөн өөр хувьсагч нэмэх, хасах, 

засвар хийх боломжтой байна.  

СЯ-ны ДАХШҮХ-с 

гаргана. 

31 FR\IA-1.3.11.  Системд хувьсагч тус бүрийн шалгуурыг харуулна. 

Тухайлбал, тохиолдох магадлалыг бараг үгүй (1), цөөн (2), 

дунд (3), олон (4), байнга (5) гэсэн 5 шалгуураар, үр 

дагаврыг маш бага (1), бага (2), дунд (3), их (4), маш их (5) 

гэсэн шалгуураар тус тус үнэлгээ өгөхөөр сонгох, мөн өөр 

шалгуур нэмэх, хасах, засвар хийх боломжтой байна.  

СЯ-ны ДАХШҮХ-с 

гаргана. 

32 FR\IA-1.3.12.  Системд оруулсан шалгуурт тодорхой интервал заах 

шаардлагатай бол дараах байдлаар оруулна (Тухайлбал, 

төсвийн хэмжээ гэсэн шалгуурын хувьд 5,000.0 сая 

төгрөгөөс дээш (5); 2,000.0 - 3,000.0 сая төгрөг (4); 1,000.0 

- 2,000.0 сая төгрөг (3); 500.0 – 1,000.0 сая төгрөг (2); 500.0 

сая төгрөг хүртэл (1) гэх мэт интервал зааж болно). 

СЯ-ны ДАХШҮХ-с 

гаргана. 

33 FR\IA-1.3.13.  Тухайлан эрсдэлийн үнэлгээг гаргах томъёог оруулна.   СЯ-ны Эрсдэлийн 

аргачлал дээр 

магадлал ба үр 

дагаврыг хооронд 

нь үржүүлж тухайн 

эрсдэлийн нийт 

дүнг гаргахаар 

оруулсан. (Эрсдэл = 

магадлал * үр 

дагавар) 

34 FR\IA-1.3.14.  Эрсдэл тус бүрийг үнэлсний дараа нийт эрсдэлийн 

үнэлгээг арифметик дундаж, жигнэсэн дунджийг ашиглан 

гаргана.  

СЯ-ны ДАХШҮХ-

ээс гаргана. 

35 FR\IA-1.3.15.  Систем автомат тооцоолол хийж, аудит хийх боломжтой 

объектуудыг Heatmap арга ашиглан  эрсдэлийн 

үнэлгээний нийт дүнгийн ихээс бага руу эрэмбэлж 

харуулахдаа “Маш их” гэж эрэмбэлэгдсэн нь гүн улаан 

өнгөөр, “Их”  цайвар улаан өнгөөр, “Дунд” шар өнгөөр, 

“Бага” гүн ногоон өнгөөр, “Маш бага” цайвар ногоон 

өнгөөр харагдана.  

 

36 FR\IA-1.3.16.  Системийн эрсдэлийн тооцооллын үр дүнд Маш их, Их, 

Дунд гэж эрэмбэлэгдсэн аудитын объектуудыг багтаасан 

жагсаалт үүсэх ба уг жагсаалтад нэмэх, хасах, өөрчлөлт 

оруулах боломжтой байна.  

 

37 FR\IA-1.3.17.  АМ системд урьдчилан оруулсан үнэлгээний систем, 

шалгуур үзүүлэлтийг ашиглан аудит хийх боломжтой 

объектуудыг үнэлж, эрэмбэлсэн жагсаалтыг системээс 

бэлтгэнэ.  

 

38 FR\IA-1.3.18.  ДХТ-ний хамрах хүрээний жагсаалтыг гаргах системийн 

үйлдлийг хийхээс өмнө ТЕЗ, бусад газар нэгж, харъяалах 

байгууллагуудаас ирүүлсэн саналын нэгтгэлийг нэмж 

оруулах боломжтой байна.  

 

39 FR\IA-1.3.19.  ДХТ-ний хамрах хүрээний жагсаалт бэлтгэхтэй холбоотой  
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ГД, ХД, АМ нарын хооронд бичгээр явагдсан саналууд 

системийн хэрэглэгч хоорондын харилцах мессеж 

харилцааны хэсэгт бичигдэнэ. Энэ харилцаа нь системд 

үүссэн хугацаа, бичсэн тэмдэглэл, хариулт зэрэг байдлаар 

хадгалагдана.  

40 FR\IA-1.3.20.  ДХТ-ний хамрах хүрээний жагсаалтыг бэлтгэх, хянах эрх 

бүхий хэрэглэгчид тохирох төлөвт автоматаар шилжих ба 

нөгөө хэрэглэгчид шилжсэн төлвийн талаар мэдээлэл 

автоматаар тэр даруй очно.  

 

41 FR\IA-1.3.21.  Хянах эрхтэй хэрэглэгч ДХТ-ний хамрах хүрээний 

жагсаалтыг нээж, шаардлагатай засвар өөрчлөлтийг 

оруулж хадгалах боломжтой байна.  

 

42 FR\IA-1.3.22.  ДХТ-ний хамрах хүрээний жагсаалт эцэслэн бэлэн болох 

хүртэл бэлтгэх, хянах горимууд системд давтагдан 

хийгдэнэ.   

 

43 FR\IA-1.3.23.  ДХТ-ний хамрах хүрээний жагсаалтад багтсан аудитын 

обьектуудыг фильтерээр хайх, ангилах, эрэмбэлэх 

боломжтой байна. 

 

44 FR\IA-1.3.24.  ДХТ-ний хамрах хүрээний жагсаалтад багтсан аудитын 

обьектуудыг жил тутам шинэчлэх (нэмэх, хасах, нэрийг 

солих гэх мэт) боломжтой байна.   

 

45 FR\IA-1.3.25.  ДХТ-ний хамрах хүрээний жагсаалтад багтсан аудитын 

обьектууд нь хөндлөнгийн эсвэл дотоод аудит, хяналт 

шалгалт явуулж байгаа бусад байгууллагууд болон дотоод 

аудитын нэгжүүдийн төлөвлөгөөнд багтсан объектуудтай 

давхардал байгаа эсэхийг систем шалгаж, мэдээлэх 

боломжтой байна. 

 

 

А-1.4. ДХТ боловсруулах, хянах 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

46 FR\IA-1.4.1.  ДХТ боловсруулах үүргийг үүргийн мэдэгдлийн маягтаар 

ГД-аас ХД руу, харин ХД-аас АМ рүү өгөгдөнө. Ингэхдээ 

ГД, ХД нар тус бүрдээ үүрэг өгөх маягтыг бөглөх ба үүрэг 

өгсөн төлвийг сонгоно.   

 

47 FR\IA-1.4.2.  Үүрэг өгөх маягт системд урьдчилан байршсан байна.  

48 FR\IA-1.4.3.  Үүрэг өгөх маягтад үүрэг өгсөн/авсан хэрэглэгчийн нэр, 

албан тушаал, үүрэг эхлэх, дуусах хугацаа, үүргийн утга 

гэх мэт бүх шаардлагатай мэдээллийг оруулах боломжтой 

байна.   

 

49 FR\IA-1.4.4.  Үүрэг өгөх маягтад тусгасан үүрэг эхлэх ба дуусах 

хугацаа системд орсноор үүрэг авсан ажилтанд дуусах 

хугацааны сануулгыг системээс автоматаар өгдөг байна.  

 

50 FR\IA-1.4.5.  ГД-аас ХД-д үүрэг өгч, мөн ХД-аас АМ-д үүрэг өгч 

системээс автомат мэдэгдэл ирэх үед ХД болон АМ нь тус 

бүр өгөгдсөн үүргийг нээж, үүрэг эхэлсэн төлөвт оруулна.  

 

51 FR\IA-1.4.6.  ХД болон АМ нь өгөгдсөн үүргийг гүйцэтгэж дуусаад АМ 

нь ХД руу, ХД нь ГД руу ДХТ-г илгээсний дараа тус 

бүрдээ үүрэг дууссан төлөвт оруулна. 

 

52 FR\IA-1.4.7.  ДХТ-г бэлтгэх үйл явцад АМ-ийн үүргийн гүйцэтгэлийг 

ХД хянаж хангалттай гэж үзсэн, ХД-ийн үүргийн 

гүйцэтгэлийг ГД хянаж хангалттай гэж үзсэн бол ГД нь 

ХД-ын үүргийг биелсэн, ХД нь АМ-ийн үүргийг биелсэн 

гэсэн төлөвт тус тус оруулна.  

 

53 FR\IA-1.4.8.  ДХТ-ний маягт системд урьдчилан байршсан байх ба 

эдгээрийг бэлтгэх, хянах этгээдүүдэд холбогдох цонх 
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шууд харагдаж байна.   

54 FR\IA-1.4.9.  ДХТ маягтын толгой, гарчгууд системд хөдөлгөөнгүй, 

үндсэн гарчгууд дээр гарчиг нэмэх боломжтой, харин 

хамаарах мэдээллийг чөлөөтэй оруулах талбартай байна.  

 

55 FR\IA-1.4.10.  АМ системд урьдчилан байршсан ДХТ-ний маягтад 

холбогдох мэдээллийг оруулах ба шинэчилнэ (эхний удаа 

шивж оруулах ба дараагийн жилд шаардлагатай нэмэлт 

өөрчлөлт хийгдэнэ). 

 

56 FR\IA-1.4.11.  ДХТ-ний маягт нь “илгээсэн, хянаж байна, буцаасан, 

зөвшөөрсөн” 4 төлөвт шилжих боломжтой харагдана.   

 

57 FR\IA-1.4.12.  ДХТ-г боловсруулах, хянах эрх бүхий хэрэглэгчид 

тохирох төлөвт автоматаар шилжих ба нөгөө хэрэглэгчид 

шилжсэн төлвийн талаар мэдээлэл автоматаар тэр даруй 

очно.  

 

58 FR\IA-1.4.13.  Хянах эрхтэй хэрэглэгч ДХТ-г нээж, шаардлагатай засвар 

өөрчлөлтийг оруулж хадгалах боломжтой байна.  

 

59 FR\IA-1.4.14.  ДХТ эцэслэн бэлэн болох хүртэл бэлтгэх, хянах горимууд 

системд давтагдан хийгдэнэ.   

 

60 FR\IA-1.4.15.  ДХТ-нд хавсаргасан аудитын объектуудын жагсаалтыг 

аудитын объектын нэр, бүртгэлийн дугаар, төсөв, орон 

тоо, өмнө нь дотоод аудит хийгдсэн хугацаа зэргээр нь 

задлан харуулна. 

 

61 FR\IA-1.4.16.  ДХТ боловсруулахтай холбоотой ГД, ХД, АМ нарын 

хооронд бичгээр явагдсан саналууд системийн хэрэглэгч 

хоорондын харилцах мессеж харилцааны хэсэгт 

бичигдэнэ. Энэ харилцаа нь системд үүссэн хугацаа, 

бичсэн тэмдэглэл, хариулт зэрэг байдлаар хадгалагдана. 

 

62 FR\IA-1.4.17.  Эрх бүхий этгээд ДХТ болон түүний хавсралт 

жагсаалтуудыг дэлгэцнээс хэвлэх, мөн pdf файл болгон 

хадгалж, download хийх боломжтой байна.  

 

63 FR\IA-1.4.18.  Эрх бүхий этгээд ДХТ-г системээс нэгдсэн байдлаар эсвэл 

тодорхой хугацааны интервалаар, маягтын талбаруудаар 

нь хайлт хийх, сонгож харах зэрэг боломжтой байна.  

 

64 FR\IA-1.4.19.  ДХТ-ний төсөл болон батлагдсан маягт нь ижил загвартай 

байх ба төсөл маягтын талбаруудад гараас засвар 

өөрчлөлт хийх боломжтой байна. 
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А-2. ДОТООД АУДИТЫН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ 

А-2.1. ЖТ-нд санал авах албан бичиг гаргах 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

65 FR\IA-2.1.1.  Cанал авах албан бичгийн маягт системд урьдчилан 

байршиж, бэлтгэх ба хянах этгээдүүдэд холбогдох цонх 

шууд харагдаж байна.   

 

66 FR\IA-2.1.2.  Санал авах албан бичиг маягтын толгой, гарчгууд системд 

хөдөлгөөнгүй, харин хамаарах мэдээллийг чөлөөтэй 

оруулах талбартай байна.  

 

67 FR\IA-2.1.3.  ХД системд урьдчилан оруулсан санал авах албан 

бичгийн маягтыг нээж, талбаруудыг бөглөнө.  

 

68 FR\IA-2.1.4.  ХД-ын системд бөглөсөн албан бичгийн маягтыг ГД нээн 

хянаж, зохих өөрчлөлтүүдийг нэмж оруулах боломжтой 

байна.  

 

69 FR\IA-2.1.5.  Албан бичгийн доторх өөрчлөгдөхгүй хэсгүүдийг системд 

урьдчилан оруулсан байх, өөрчлөгдөх хэсгүүдийг хоосон 

зай үлдээсэн байна.  

 

70 FR\IA-2.1.6.  Санал авах бичгийн маягт нь “илгээсэн, хянаж байна, 

буцаасан, зөвшөөрсөн” 4 төлөвт шилжих боломжтой 

харагдана.   

 

71 FR\IA-2.1.7.  Санал авах албан бичгийг бэлтгэх, хянах эрх бүхий 

хэрэглэгчид тохирох төлөвт автоматаар шилжих ба нөгөө 

хэрэглэгчид шилжсэн төлвийн талаар мэдээлэл автоматаар 

тэр даруй очно.  

 

72 FR\IA-2.1.8.  Хянах эрхтэй хэрэглэгч санал авах албан бичгийг нээж, 

шаардлагатай засвар өөрчлөлтийг оруулж хадгалах 

боломжтой байна.  

 

73 FR\IA-2.1.9.  Албан бичиг эцэслэн бэлэн болох хүртэл бэлтгэх, хянах 

горимууд системд давтагдан хийгдэнэ.   

 

 

А-2.2. ТЕЗ, бусад газар нэгж, харъяалах байгууллагуудаас санал авах 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

74 FR\IA-2.2.1.  ТЕЗ, холбогдох газар нэгжүүдээс ЖТ-нд санал авч 

боловсруулах үүргийг ХД-аас АМ-д өгөхдөө үүрэг өгөх 

маягтыг бөглөх ба үүрэг өгсөн төлвийг сонгоно.   

 

75 FR\IA-2.2.2.  Үүрэг өгөх маягт системд урьдчилан байршсан байна.  

76 FR\IA-2.2.3.  Үүрэг өгөх маягтад үүрэг өгсөн/авсан хэрэглэгчийн нэр, 

албан тушаал, үүрэг эхлэх, дуусах хугацаа, үүргийн утга 

гэх мэт бүх шаардлагатай мэдээллийг оруулах боломжтой 

байна.   

 

77 FR\IA-2.2.4.  Үүрэг өгөх маягтад тусгасан үүрэг эхлэх ба дуусах 

хугацаа системд орсноор үүрэг авсан ажилтанд дуусах 

хугацааны сануулгыг системээс автоматаар өгдөг байна.  

 

78 FR\IA-2.2.5.  АМ-д системээс автомат мэдэгдэл ирэх үед өгөгдсөн 

үүргийг нээж, эхэлсэн төлөвт оруулна.  

 

79 FR\IA-2.2.6.  ТЕЗ, бусад газар нэгж, харъяалах байгууллагын саналыг 

АМ нэгтгэж, ХД-д илгээж, илгээсэн төлөвт оруулна.  

 

80 FR\IA-2.2.7.  АМ-ээс ирсэн саналын нэгтгэлийг ХД нээж, нэгтгэлд 

санал өгөх бол системийн хэрэглэгч хоорондын харилцах 

мессеж харилцааны хэсэгт бичнэ. Энэ харилцаа нь 

системд үүссэн хугацаа, бичсэн тэмдэглэл, хариулт гэх 

зэрэг байдлаар хадгалагдана.  

 

81 FR\IA-2.2.8.  Үүргийн мэдэгдлийн маягт нь 4 төлөвтэй харагдах ба 

“үүрэг өгсөн, үүрэг биелсэн” төлвүүдийг ХД, “үүрэг 
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эхэлсэн, үүрэг дууссан” төлвийг үүрэг хүлээн авсан 

хэрэглэгч буюу АМ өгнө.  

82 FR\IA-2.2.9.  Саналын нэгтгэлийг бэлтгэх, хянах эрх бүхий хэрэглэгчид 

тохирох төлөвт автоматаар шилжих ба нөгөө хэрэглэгчид 

шилжсэн төлвийн талаар мэдээлэл автоматаар тэр даруй 

очно.  

 

83 FR\IA-2.2.10.  Хянах эрхтэй хэрэглэгч санал авах албан бичгийг нээж, 

шаардлагатай засвар өөрчлөлтийг оруулж хадгалах 

боломжтой байна.  

 

84 FR\IA-2.2.11.  Саналын нэгтгэл эцэслэн бэлэн болох хүртэл бэлтгэх, 

хянах горимууд системд давтагдан хийгдэнэ.   

 

 

 

А-2.3. ЖТ-ний хамрах хүрээний жагсаалт гаргах 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

85 FR\IA-2.3.1.  ЖТ-ний хамрах хүрээний жагсаалт гаргах үүргийг 

үүргийн мэдэгдлийн маягтаар ГД-аас ХД руу, харин ХД-

аас АМ рүү өгөгдөнө. Ингэхдээ ГД, ХД нар тус бүрдээ 

үүрэг өгөх маягтыг бөглөх ба үүрэг өгсөн төлвийг 

сонгоно.   

 

86 FR\IA-2.3.2.  Үүрэг өгөх маягт системд урьдчилан байршсан байна.  

87 FR\IA-2.3.3.  Үүрэг өгөх маягтад үүрэг өгсөн/авсан хэрэглэгчийн нэр, 

албан тушаал, үүрэг эхлэх, дуусах хугацаа, үүргийн утга 

гэх мэт бүх шаардлагатай мэдээллийг оруулах боломжтой 

байна.   

 

88 FR\IA-2.3.4.  Үүрэг өгөх маягтад тусгасан үүрэг эхлэх ба дуусах 

хугацаа системд орсноор үүрэг авсан ажилтанд дуусах 

хугацааны сануулгыг системээс автоматаар өгдөг байна.  

 

89 FR\IA-2.3.5.  ГД-аас ХД-д үүрэг өгч, мөн ХД-аас АМ-д үүрэг өгч 

системээс автомат мэдэгдэл ирэх үед ХД болон АМ нь тус 

бүр өгөгдсөн үүргийг нээж, үүрэг эхэлсэн төлөвт оруулна.  

 

90 FR\IA-2.3.6.  ХД болон АМ нь өгөгдсөн үүргийг гүйцэтгэж дуусаад АМ 

нь ХД руу, ХД нь ГД руу ЖТ-ний хамрах хүрээний 

жагсаалтыг илгээсний дараа тус бүрдээ үүрэг дууссан 

төлөвт оруулна. 

 

91 FR\IA-2.3.7.  ЖТ-ний хамрах хүрээний жагсаалтыг бэлтгэх үйл явцад 

АМ-ийн үүргийн гүйцэтгэлийг ХД хянаж хангалттай гэж 

үзсэн, ХД-ийн үүргийн гүйцэтгэлийг ГД хянаж хангалттай 

гэж үзсэн бол ГД нь ХД-ын үүргийг биелсэн, ХД нь АМ-

ийн үүргийг биелсэн гэсэн төлөвт тус тус оруулна.  

 

92 FR\IA-2.3.8.  АМ ЖТ-ний хамрах хүрээний жагсаалтыг гаргахын тулд 

ТЕЗ (эсвэл ДАХ)-ийн баталсан ДХТ-ний хамрах хүрээний 

жагсаалтыг системээс татан авна.  

 

93 FR\IA-2.3.9.  Системд ЖТ-ний хамрах хүрээний жагсаалтыг гаргахад 

ашиглах үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд буюу 

метрикүүд (төсвийн хэмжээ, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 

биелэлт, гүйцэтгэх удирдлагын тогтвортой байдал, дотоод 

аудитаар өгсөн зөвлөмжийн биелэлт, хөндлөнгийн 

аудитаар өгсөн зөвлөмжийн биелэлт гэсэн 5 үзүүлэлт), 

тоон интервал, эрэмбэлэх арга, үнэлгээний систем зэргийг 

урьдчилан оруулсан байна.  

ДА аргачлалд ЖТ-

нд тусгах аудитын 

объектыг сонгоход 

ашиглах 5 

үнэлгээний 

шалгуурыг 

харуулсан.  

94 FR\IA-2.3.10.  АМ системд урьдчилан оруулсан үнэлгээний систем, 

шалгуур үзүүлэлтийг ашиглан аудит хийх боломжтой 

объектуудыг үнэлж, эрэмбэлсэн жагсаалтыг бэлтгэнэ.  
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95 FR\IA-2.3.11.  ЖТ-ний хамрах хүрээний жагсаалтыг гаргах системийн 

үйлдлийг хийхээс өмнө ТЕЗ, бусад газар нэгж, харъяалах 

байгууллагуудаас ирүүлсэн саналын нэгтгэлийг нэмж 

оруулах боломжтой байна.  

 

96 FR\IA-2.3.12.  ЖТ-ний хамрах хүрээний жагсаалт бэлтгэхтэй холбоотой 

ГД, ХД, АМ нарын хооронд бичгээр явагдсан саналууд 

системийн хэрэглэгч хоорондын харилцах мессеж 

харилцааны хэсэгт бичигдэнэ. Энэ харилцаа нь системд 

үүссэн хугацаа, бичсэн тэмдэглэл, хариулт зэрэг байдлаар 

хадгалагдана.  

 

97 FR\IA-2.3.13.  ЖТ-ний хамрах хүрээний жагсаалтыг бэлтгэх, хянах эрх 

бүхий хэрэглэгчид тохирох төлөвт автоматаар шилжих ба 

нөгөө хэрэглэгчид шилжсэн төлвийн талаар мэдээлэл 

автоматаар тэр даруй очно.  

 

98 FR\IA-2.3.14.  Хянах эрхтэй хэрэглэгч ЖТ-ний хамрах хүрээний 

жагсаалтыг нээж, шаардлагатай засвар өөрчлөлтийг 

оруулж хадгалах боломжтой байна.  

 

99 FR\IA-2.3.15.  ЖТ-ний хамрах хүрээний жагсаалт эцэслэн бэлэн болох 

хүртэл бэлтгэх, хянах горимууд системд давтагдан 

хийгдэнэ.   

 

100 FR\IA-2.3.16.  ЖТ-ний хамрах хүрээний жагсаалтад багтсан аудитын 

обьектуудыг фильтерээр хайх, ангилах, эрэмбэлэх 

боломжтой байна. 

 

101 FR\IA-2.3.17.  ЖТ-ний хамрах хүрээний жагсаалтад багтсан аудитын 

обьектуудыг жил тутам шинэчлэх (нэмэх, хасах, нэрийг 

солих гэх мэт) боломжтой байна.   

 

102 FR\IA-2.3.18.  ЖТ-ний хамрах хүрээний жагсаалтад багтсан аудитын 

обьектууд нь хөндлөнгийн эсвэл дотоод аудит, хяналт 

шалгалт явуулж байгаа бусад байгууллагууд болон дотоод 

аудитын нэгжүүдийн төлөвлөгөөнд багтсан объектуудтай 

давхардал байгаа эсэхийг систем шалгаж, мэдээлэх 

боломжтой байна. 

 

103 FR\IA-2.3.19.  Систем автомат тооцоолол хийж, аудит хийх боломжтой 

объектуудыг эрсдэлийн үнэлгээний нийт дүнгийн ихээс 

бага руу эрэмбэлж харуулахдаа “Маш их” гэж 

эрэмбэлэгдсэн нь гүн улаан өнгөөр, “Их”  цайвар улаан 

өнгөөр, “Дунд” шар өнгөөр, “Бага” гүн ногоон өнгөөр, 

“Маш бага” цайвар ногоон өнгөөр харагдана.  

 

104 FR\IA-2.3.20.  Системийн эрсдэлийн тооцооллын үр дүнд Маш их, Их, 

Дунд гэж эрэмбэлэгдсэн аудитын объектуудыг багтаасан 

ЖТ-ний хамрах хүрээний жагсаалт үүсэх ба уг жагсаалтад 

нэмэх, хасах, өөрчлөлт оруулах боломжтой байна.  

 

 

А-2.4. ЖТ боловсруулах, хянах 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

105 FR\IA-2.4.1.  ЖТ боловсруулах үүргийг үүргийн мэдэгдлийн маягтаар 

ГД-аас ХД руу, харин ХД-аас АМ рүү өгөгдөнө. Ингэхдээ 

ГД, ХД нар тус бүрдээ үүрэг өгөх маягтыг бөглөх ба үүрэг 

өгсөн төлвийг сонгоно.   

 

106 FR\IA-2.4.2.  Үүрэг өгөх маягт системд урьдчилан байршсан байна.  

107 FR\IA-2.4.3.  Үүрэг өгөх маягтад үүрэг өгсөн/авсан хэрэглэгчийн нэр, 

албан тушаал, үүрэг эхлэх, дуусах хугацаа, үүргийн утга 

гэх мэт бүх шаардлагатай мэдээллийг оруулах боломжтой 

байна.   
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108 FR\IA-2.4.4.  Үүрэг өгөх маягтад тусгасан үүрэг эхлэх ба дуусах 

хугацаа системд орсноор үүрэг авсан ажилтанд дуусах 

хугацааны сануулгыг системээс автоматаар өгдөг байна.  

 

109 FR\IA-2.4.5.  ГД-аас ХД-д үүрэг өгч, мөн ХД-аас АМ-д үүрэг өгч 

системээс автомат мэдэгдэл ирэх үед ХД болон АМ нь тус 

бүр өгөгдсөн үүргийг нээж, үүрэг эхэлсэн төлөвт оруулна.  

 

110 FR\IA-2.4.6.  ХД болон АМ нь өгөгдсөн үүргийг гүйцэтгэж дуусаад АМ 

нь ХД руу, ХД нь ГД руу ЖТ-г илгээсний дараа тус 

бүрдээ үүрэг дууссан төлөвт оруулна. 

 

111 FR\IA-2.4.7.  ЖТ-г бэлтгэх үйл явцад АМ-ийн үүргийн гүйцэтгэлийг 

ХД хянаж хангалттай гэж үзсэн, ХД-ийн үүргийн 

гүйцэтгэлийг ГД хянаж хангалттай гэж үзсэн бол ГД нь 

ХД-ын үүргийг биелсэн, ХД нь АМ-ийн үүргийг биелсэн 

гэсэн төлөвт тус тус оруулна.  

 

112 FR\IA-2.4.8.  ЖТ-ний маягт системд урьдчилан байршсан байх ба 

эдгээрийг бэлтгэх, хянах этгээдүүдэд холбогдох цонх 

шууд харагдаж байна.   

 

113 FR\IA-2.4.9.  ЖТ маягтын толгой, гарчгууд системд хөдөлгөөнгүй, 

үндсэн гарчгууд дээр гарчиг нэмэх боломжтой, харин 

хамаарах мэдээллийг чөлөөтэй оруулах талбартай байна.  

 

114 FR\IA-2.4.10.  АМ системд байгаа ЖТ-ний маягтыг нээхэд ЖТ-ний 

хамрах хүрээний жагсаалт автоматаар татагдсан байна.   

 

115 FR\IA-2.4.11.  ЖТ-ийн маягтад аудитын объектын нэр, эрсдэлийн 

үнэлгээ нь системд өмнө нь оруулсан холбогдох 

мэдээллээс автоматаар татагдана.  

 

116 FR\IA-2.4.12.  ЖТ-ийн маягтад аудитын ажлын хамрах хүрээг тухайн 

жилд чиглэх асуудал, зарцуулах хугацаа, хүний нөөцийн 

чадавх зэргээс хамааруулан тодорхойлж, шивж оруулна.  

 

117 FR\IA-2.4.13.  ЖТ-ийн маягтад зарцуулах төлөвлөгөөт хугацааг 

тусгахдаа аудитын объект тус бүрийн хувьд төсвийн 

хэмжээ, эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнд суурилсан нийт 

гүйцэтгэх хугацааг системээс тооцоолж гаргана.  

 

118 FR\IA-2.4.14.  ЖТ-ийн маягтад аудит хийх хугацааг хэлтсийн жилийн 

төлөвлөгөөнд үндэслэн оруулна.  

 

119 FR\IA-2.4.15.  ЖТ-ийн маягт дээр багийн гишүүдийг сонгохдоо дотоод 

аудитын нэгжийн ажилтнуудын үндсэн жагсаалтаас 

сонгоно. Хэрэв үндсэн жагсаалтад байхгүй ажилтан бол 

ГД болон ХД-ын шийдвэрээр шинээр ажилтны бүртгэлийг 

үүсгэж, багийн гишүүнд бүртгэх боломжтой байна. 

 

120 FR\IA-2.4.16.  ЖТ-ний маягт нь “илгээсэн, хянаж байна, буцаасан, 

зөвшөөрсөн” 4 төлөвт шилжих боломжтой харагдана.   

 

121 FR\IA-2.4.17.  ЖТ-г боловсруулах, хянах эрх бүхий хэрэглэгчид тохирох 

төлөвт автоматаар шилжих ба нөгөө хэрэглэгчид шилжсэн 

төлвийн талаар мэдээлэл автоматаар тэр даруй очно.  

 

122 FR\IA-2.4.18.  Хянах эрхтэй хэрэглэгч ЖТ-г нээж, шаардлагатай засвар 

өөрчлөлтийг оруулж хадгалах боломжтой байна.  

 

123 FR\IA-2.4.19.  ЖТ эцэслэн бэлэн болох хүртэл бэлтгэх, хянах горимууд 

системд давтагдан хийгдэнэ.   

 

124 FR\IA-2.4.20.  ТЕЗ-аас ЖТ баталсныдараа тайлант жилийн дундуур ЗГ, 

Сайд, ТНБД-ын өгсөн үүргийн дагуу төлөвлөгөөт бус 

аудитын ажлууд  хийгдэхээр бол тэдгээрийг системд 

төлөвлөлтийн хэсэгт “Төлөвлөгөөт бус ажил” байдлаар 

тусгайлан харуулна.  

 

125 FR\IA-2.4.21.  Төлөвлөгөөт бус ажлыг ЖТ-ний маягтай ижил 

үзүүлэлтээр харуулна.   

 

126 FR\IA-2.4.22.  ТЕЗ-ийн баталсан ЖТ-д өөрчлөлт оруулахгүйгээр түгжих  
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боломжтой байна.  

127 FR\IA-2.4.23.  ЖТ боловсруулахтай холбоотой ГД, ХД, АМ нарын 

хооронд бичгээр явагдсан саналууд системийн хэрэглэгч 

хоорондын харилцах мессеж харилцааны хэсэгт 

бичигдэнэ. Энэ харилцаа нь системд үүссэн хугацаа, 

бичсэн тэмдэглэл, хариулт зэрэг байдлаар хадгалагдана. 

 

128 FR\IA-2.4.24.  Эрх бүхий этгээд ЖТ болон түүний хавсралт 

жагсаалтуудыг дэлгэцнээс хэвлэх, мөн pdf файл болгон 

хадгалж, download хийх боломжтой байна.  

 

129 FR\IA-2.4.25.  Эрх бүхий этгээд ЖТ-г системээс нэгдсэн байдлаар эсвэл 

тодорхой хугацааны интервалаар, маягтын талбаруудаар 

нь хайлт хийх, сонгож харах зэрэг боломжтой байна.  

 

130 FR\IA-2.4.26.  ЖТ-ний төсөл болон батлагдсан маягт нь ижил загвартай 

байх ба төсөл маягтын талбаруудад гараас засвар 

өөрчлөлт хийх боломжтой байна. 
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А-3. АЖЛЫН УДИРДАМЖ БАТЛУУЛАХ 

А-3.1. Ажлын удирдамж боловсруулж, батлуулах 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

131 FR\IA-3.1.1.  Хэлтсийн нийт ажилтнуудын нэр, албан тушаал, имэйл 

хаяг гэх мэт шааардлагатай мэдээллийг системд 

урьдчилан оруулсан байна.  

 

132 FR\IA-3.1.2.  Хэлтэст шинэ ажилтан нэмэгдэх тутамд уг ажилтны 

холбогдох мэдээллийг системд нэмж оруулах боломжтой 

байна.  

 

133 FR\IA-3.1.3.  ДА баг бүрдүүлэх үед системээс холбогдох ажилтныг 

сонгоход холбогдох мэдээлэл нь ДА удирдамжийн маягт 

руу шууд орох боломжтой байна.  

 

134 FR\IA-3.1.4.  ДА багийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахад админд 

хүсэлт гаргаж өөрчлүүлдэг байна.  

 

135 FR\IA-3.1.5.  АСЗТМ, ДА-ын ажлын удирдамжийн маягт зэрэг нь 

системд урьдчилан байршсан байх ба эдгээрийг бэлтгэх, 

хянах этгээдүүдэд холбогдох цонх шууд харагдаж байна.   

 

136 FR\IA-3.1.6.  АСЗТМ, ДА-ын ажлын удирдамжийн  маягтын толгой, 

гарчгууд системд хөдөлгөөнгүй, харин хамаарах 

мэдээллийг чөлөөтэй оруулах талбартай байна. 

 

137 FR\IA-3.1.7.  Иж бүрэн бөглөж, хянагдсан аудитын ажилтны АСЗТМ, 

ТЕЗ-ийн баталсан ДА-ын ажлын удирдамжид дахин 

өөрчлөлт оруулахгүйгээр түгжинэ.  

 

138 FR\IA-3.1.8.  ДА-ын ажил нэг бүрд файл цэс үүсэх ба ажлын нэр, код 

зэрэг бүх шаардлагатай мэдээлэл ЖТ-өөс шууд татагдах 

боломжтой байна.  

 

139 FR\IA-3.1.9.  ДА-ын ажил нэг бүрд системийн дахин давтагдашгүй 

дугаар өгөгдөнө.  

 

140 FR\IA-3.1.10.  ДА-ын ажлуудыг фильтерээр хайх, ангилах, эрэмбэлэх 

боломжтой байна. 

 

141 FR\IA-3.1.11.  ЖТ-нд оруулсан аудит хийх хугацаа, гүйцэтгэх хугацаанд 

суурилан системд урьдчилан өгсөн зохих хувь хэмжээг 

ашиглан аудитын ажлын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагналд 

зарцуулах хугацаа, эхлэх дуусах хугацаа зэргийг 

автоматаар гаргана.  

Нийтлэг практик: 

Төлөвлөлт 30%, 

Гүйцэтгэл 50%, 

Тайлагнал 20% гэх 

мэт 

142 FR\IA-3.1.12.  Аудитын ажлын удирдамж АБ1000-ийн “хэрэгжүүлэх 

хугацаа” хэсэгт аудитын ажлын хугацааны төлөвлөлтийг 

харуулна.  

 

143 FR\IA-3.1.13.  ТЕЗ-аар батлагдсан аудитын ажлын удирдамж системд 

оруулмагц аудитын ажлын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, 

тайлагналын эхлэх дуусах хугацаанууд байршиж, ажлын 

эхэнд болон ажлын явцад системээс хугацаа дуусах 

ойртож байгааг багийн гишүүн бүрд мэдээлж байхаар 

тохиргоо хийгдэнэ.  

 

144 FR\IA-3.1.14.  ХД дотоод аудитын ажлын файлын цэсийг нээж, ажлын 

нэр, код зэргийг ЖТ-ний жагсаалтаас сонгосноор бусад 

боломжтой холбогдох мэдээллийн системүүд рүү хандаж, 

мэдээлэл авах боломжтой болно.  

СЯ-ны хувьд дотоод 

аудитын системийг 

төсвийн хөрөнгө 

оруулалт, худалдан 

авах ажиллагаа, 

орон нутгийн 

хөгжлийн сан, 

шилэн данс, 

ODAMIS, LM зэрэг 

системүүдтэй 

холбогдон тухайн 
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аудитын объекттой 

холбоотой мэдээлэл 

шууд авах 

боломжтой болно.  

145 FR\IA-3.1.15.  ТЕЗ-ийн баталсан аудитын удирдамжид өөрчлөлт 

оруулахгүйгээр түгжих боломжтой байна. 
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ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮЕ ШАТ 

 

А-4. АУДИТЫН АЖЛЫГ ТӨЛӨВЛӨХ 

А-4.1. Аудитын объектод мэдэгдэх, шаардлагатай материал хүлээн авах 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

146 FR\IA-4.1.1.  Аудитын ажил эхлүүлэх тухай албан бичгийн маягт, 

аудитын төлөвлөлтөд шаардлагатай материалын жагсаалт 

АБ2001 системд урьдчилан байршиж, бэлтгэх ба хянах 

этгээдүүдэд холбогдох цонх шууд харагдаж байна.   

 

147 FR\IA-4.1.2.  Албан бичгийн маягт болон АБ2001 маягтын толгой, 

гарчгууд системд хөдөлгөөнгүй, харин хамаарах 

мэдээллийг чөлөөтэй оруулах талбартай байна.  

 

148 FR\IA-4.1.3.  БГ системд урьдчилан оруулсан албан бичгийн маягт 

болон АБ2001 маягтыг нээж, талбаруудыг бөглөнө.  

 

149 FR\IA-4.1.4.  БГ-ний системд бөглөсөн албан бичгийн маягт болон 

АБ2001-г БА нээн хянаж, зохих өөрчлөлтүүдийг нэмж 

оруулах боломжтой байна.  

 

150 FR\IA-4.1.5.  Албан бичгийн маягт болон АБ2001-ын доторх 

өөрчлөгдөхгүй хэсгүүдийг системд урьдчилан оруулсан 

байх, өөрчлөгдөх хэсгүүдийг хоосон зай үлдээсэн байна.  

 

151 FR\IA-4.1.6.  Албан бичгийн маягт болон АБ2001 нь “илгээсэн, хянаж 

байна, буцаасан, зөвшөөрсөн” 4 төлөвт шилжих 

боломжтой харагдана.   

 

152 FR\IA-4.1.7.  Албан бичгийн маягт болон АБ2001-г бэлтгэх, хянах эрх 

бүхий хэрэглэгчид тохирох төлөвт автоматаар шилжих ба 

нөгөө хэрэглэгчид шилжсэн төлвийн талаар мэдээлэл 

автоматаар тэр даруй очно.  

 

153 FR\IA-4.1.8.  Хянах эрхтэй хэрэглэгч Албан бичгийн маягт болон 

АБ2001-г нээж, шаардлагатай засвар өөрчлөлтийг оруулж 

хадгалах боломжтой байна.  

 

154 FR\IA-4.1.9.  Албан бичгийн маягт болон АБ2001-г эцэслэн бэлэн болох 

хүртэл бэлтгэх, хянах горимууд системд давтагдан 

хийгдэнэ.   

 

155 FR\IA-4.1.10.  БГ аудитын объектоос материал хүлээн авсан эсэхийг 

АБ2001-д тэмдэглэж хадгалах, БА нь уг маягтыг нээж, 

авах материалын жагсаалтыг нэмэх боломжтой байна.  

 

156 FR\IA-4.1.11.  Төсвийн хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа, орон 

нутгийн хөгжлийн сан, шилэн данс, ODAMIS, LM зэрэг 

системүүдээс аудитын объекттой холбоотой мэдээллийг 

шууд татан авах боломжтой байна.  

 

 

А-4.2. Аудитын объектыг урьдчилан үнэлэх 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

157 FR\IA-4.2.1.  Аудитын обьектын эрсдэлийг урьдчилан  үнэлэх шалгуур 

үзүүлэлтүүд, онооны систем, эрсдэлийг тооцох томъёо, 

нийт эрсдэлийг тооцох томъёо зэргийг системд урьдчилан 

оруулсан байна.   

 

158 FR\IA-4.2.2.  Системд оруулсан холбогдох эрсдэл тооцох үзүүлэлтүүд, 

томъёо зэргийг ашиглан автомат тооцоолол хийнэ.  

 

159 FR\IA-4.2.3.  Системийн хийсэн автомат тооцооллын үр дүнд аудитын 

объектууд нийт дүнгийн ихээс бага руу эрэмбэлэгдэж 

харагдана.  
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160 FR\IA-4.2.4.  Аудитын төлөвлөлтийн маягтууд болох АБ1001, 1002, 

1003, 1004, 1005 маягтууд системд урьдчилан байршсан 

байх ба эдгээрийг бэлтгэх, хянах этгээдүүдэд холбогдох 

цонх шууд харагдаж байна.   

 

161 FR\IA-4.2.5.  Аудитын төлөвлөлтийн маягтууд болох АБ1001, 1002, 

1003, 1004, 1005, 2000 маягтуудын толгой, гарчгууд 

системд хөдөлгөөнгүй, харин хамаарах мэдээллийг 

чөлөөтэй оруулах талбартай байна. 

 

162 FR\IA-4.2.6.  Аудитын төлөвлөлтийн маягтууд болох АБ1001, 1002, 

1003, 1004-д аудитын ажилтан асуулт нэмж оруулах 

боломжтой байна.  

 

163 FR\IA-4.2.7.  Аудитын төлөвлөлтийн маягтууд болох АБ1001, 1002, 

1003, 1004, 1005-д холбогдох нотолгоо баримтууд 

хавсаргах боломжтой байна.  

 

Нотолгоо баримт 

гэдэгт: цаасан 

баримтуудыг 

хуулбарлаж, систем 

рүү оруулах, Word 

Excel template 

маягтууд ашиглах,  

өмнөх ажлаас 

хуулбар үүсгэх, 

Outlook зэрэг имэйл 

харилцаанаас татах, 

ярилцлага хийсэн 

REC бичлэг гэх мэт 

164 FR\IA-4.2.8.  Системийн хэрэглэгчид болох ХД, БА хооронд аудитын 

төлөвлөлтийн явцын талаар дангаараа шууд харилцах 

боломжтой байна.  

 

165 FR\IA-4.2.9.  Аудитын багийн ахлагч болон багийн гишүүд аудитын 

төлөвлөлтийн явцын талаар хооронд дангаараа шууд 

харилцах боломжтой байна. 

 

166 FR\IA-4.2.10.  Аудитын төлөвлөлтийн маягтууд болох АБ1001, 1002, 

1003, 1004, 1005 нь “илгээсэн, хянаж байна, буцаасан, 

зөвшөөрсөн” 4 төлөвт шилжих боломжтой харагдана.   

 

167 FR\IA-4.2.11.  АБ1001, 1002, 1003, 1004, 1005-г бэлтгэх, хянах эрх бүхий 

хэрэглэгчид тохирох төлөвт автоматаар шилжих ба нөгөө 

хэрэглэгчид шилжсэн төлвийн талаар мэдээлэл автоматаар 

тэр даруй очно.  

 

168 FR\IA-4.2.12.  Хянах эрхтэй хэрэглэгч АБ1001, 1002, 1003, 1004, 1005-г 

нээж, шаардлагатай засвар өөрчлөлтийг оруулж хадгалах 

боломжтой байна.  

 

169 FR\IA-4.2.13.  АБ1001, 1002, 1003, 1004, 1005-г эцэслэн бэлэн болох 

хүртэл бэлтгэх, хянах горимууд системд давтагдан 

хийгдэнэ.   

 

 

А-4.3. Аудитын ажлын төлөвлөгөө гаргах, хянах 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

170 FR\IA-4.3.1.  Аудитын төлөвлөлтийн АБ2000 маягт системд урьдчилан 

байршсан байх ба уг маягтыг бэлтгэх, хянах этгээдүүдэд 

холбогдох цонх шууд харагдаж байна.   

 

171 FR\IA-4.3.2.  АБ2000 маягтын толгой, гарчгууд системд хөдөлгөөнгүй, 

харин хамаарах мэдээллийг чөлөөтэй оруулах талбартай 

байна. 

 

172 FR\IA-4.3.3.  АБ2000-д аудитын ажилтан гарчиг нэмж оруулах 

боломжтой байна.  
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173 FR\IA-4.3.4.  АБ2000-д холбогдох нотолгоо баримтууд хавсаргах 

боломжтой байна.  

Нотолгоо баримт 

гэдэгт: цаасан 

баримтуудыг 

хуулбарлаж, систем 

рүү оруулах, Word 

Excel template 

маягтууд ашиглах,  

өмнөх ажлаас 

хуулбар үүсгэх, 

Outlook зэрэг имэйл 

харилцаанаас татах, 

ярилцлага хийсэн 

REC бичлэг гэх мэт 

174 FR\IA-4.3.5.  Системийн хэрэглэгчид болох ХД, БА хооронд аудитын 

төлөвлөгөөний талаар дангаараа шууд харилцах 

боломжтой байна.  

 

175 FR\IA-4.3.6.  Аудитын багийн ахлагч болон багийн гишүүд аудитын 

төлөвлөгөөний талаар хооронд дангаараа шууд харилцах 

боломжтой байна. 

 

176 FR\IA-4.3.7.  АБ2000 нь “илгээсэн, хянаж байна, буцаасан, зөвшөөрсөн” 

4 төлөвт шилжих боломжтой харагдана.   

 

177 FR\IA-4.3.8.  АБ2000-г бэлтгэх, хянах эрх бүхий хэрэглэгчид тохирох 

төлөвт автоматаар шилжих ба нөгөө хэрэглэгчид шилжсэн 

төлвийн талаар мэдээлэл автоматаар тэр даруй очно.  

 

178 FR\IA-4.3.9.  Хянах эрхтэй хэрэглэгч АБ2000-г нээж, шаардлагатай 

засвар өөрчлөлтийг оруулж хадгалах боломжтой байна.  

 

179 FR\IA-4.3.10.  АБ2000-г эцэслэн бэлэн болох хүртэл бэлтгэх, хянах 

горимууд системд давтагдан хийгдэнэ.   

 

180 FR\IA-4.3.11.  АБ2000-ын доторх гарчгууд (аудитын объектын нэр, 

аудитын ажлын зорилго, аудитын хамрах хүрээ, хамрах 

хүрээний хязгаарлалт, аудитад хамрагдах тайлант хугацаа 

гэх мэт)-ын холбогдох мэдээлэл нь ТЕЗ-ийн баталсан 

удирдамжаас автоматаар шууд татагдана.  

 

181 FR\IA-4.3.12.  АБ2000-ын доторх аудитын ажлын дэлгэрэнгүй 

төлөвлөгөө хэсэгт бэлтгэж байгаа ажилтан аудитын ажлыг 

гүйцэтгэх ерөнхий горимуудыг жагсаан бичих ба хянах 

эрх бүхий ажилтан уг жагсаалтад нэмэлт  горимуудыг 

оруулах боломжтой байна.  

 

182 FR\IA-4.3.13.  АБ2000-ын доторх аудитын ажлын дэлгэрэнгүй 

төлөвлөгөө хэсэгт оруулсан аудитын ерөнхий горимуудын 

эхлэх дуусах хугацааг оруулангуут эдгээр хугацаанууд 

хариуцах ажилтанд хуваарилагдсан үүрэгт байнга 

харагдах ба үүрэг тус бүрийн хувьд дуусах хугацаа 

ойртож байгаа талаар холбогдох ажилтан системд 

холбогдох бүрд сануулга хэлбэрээр мэдээлж байна.  
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А-5. АУДИТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ 

А-5.1. Аудитын горим сорилыг төлөвлөх 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

183 FR\IA-5.1.1.  Аудитын ажлын горим сорилыг төлөвлөхөд ашиглах 2002, 

2003 маягтууд системд урьдчилан байршсан байх ба 

эдгээрийг бэлтгэх, хянах этгээдүүдэд холбогдох цонх 

шууд харагдаж байна.   

 

184 FR\IA-5.1.2.  АБ 2002, 2003-д холбогдох нотолгоо баримтууд хавсаргах 

боломжтой байна. 

Нотолгоо баримт 

гэдэгт: цаасан 

баримтуудыг 

хуулбарлаж, систем 

рүү оруулах, Word 

Excel template 

маягтууд ашиглах,  

өмнөх ажлаас 

хуулбар үүсгэх, 

Outlook зэрэг имэйл 

харилцаанаас татах, 

ярилцлага хийсэн 

REC бичлэг гэх мэт 

185 FR\IA-5.1.3.  АБ2002, 2003-н толгой гарчгууд системд хөдөлгөөнгүй 

байх ба харин хамаарах мэдээллийг чөлөөтэй оруулах 

талбартай байна.  

 

186 FR\IA-5.1.4.  АБ2002-д дотоод аудитын процессын урсгалын 

зураглалыг харуулахын тулд системд MS Visio дээр 

зурсан зургийг хавсаргана.  

 

187 FR\IA-5.1.5.  Аудитын гүйцэтгэлийн маягт АБ2003-д түүврийн хамгийн 

түгээмэл аргууд болох “санамсаргүй түүвэр”, “бүлэглэх 

түүвэр”, “шинж тэмдгийн түүвэр”, “мөнгөн нэгжийн 

түүвэр” зэргийг системд холбоно. 

 

188 FR\IA-5.1.6.  АБ2003-д түүврийн тоо, үр дүн зэргийг харуулахын тулд 

ашигласан түүврийн аргуудаас шаардлагатай мэдээллүүд 

нь автоматаар татагддаг байна. 

 

189 FR\IA-5.1.7.  АБ2003-ийг бэлтгэх үйл явц 2 тусдаа цаг хугацаанд 

хийгдэж, системд хадгалагдах, шаардлагатай үед эргэн 

хандах боломжтой байна. (i) эхний 10 баганыг аудитын 

горим сорилыг төлөвлөх үед холбогдох эрсдэл ба 

хяналтын талаарх мэдээллийг оруулж, хянана, (ii) сүүлийн 

10 баганыг аудитын горим сорилыг хэрэгжүүлэх үед 

бөглөж хянана.  

 

190 FR\IA-5.1.8.  Багийн ахлагч АБ2003-н эхний 10 баганыг хянасны дараа 

өөрчлөлт оруулахгүйгээр түгжиж хадгална. Багийн 

гишүүн ийнхүү хянагдсан аудитын горимын сорилыг 

хэрэгжүүлнэ.  

 

191 FR\IA-5.1.9.  АБ2002, АБ2003-ийн талаар аудитын багийн ахлагч болон 

багийн гишүүд хооронд дангаараа шууд харилцах 

боломжтой байна. 

 

192 FR\IA-5.1.10.  АБ2002, АБ2003 нь “илгээсэн, хянаж байна, буцаасан, 

зөвшөөрсөн” 4 төлөвт шилжих боломжтой харагдана.   

 

193 FR\IA-5.1.11.  АБ2002, АБ2003-г бэлтгэх, хянах эрх бүхий хэрэглэгчид 

тохирох төлөвт автоматаар шилжих ба нөгөө хэрэглэгчид 

шилжсэн төлвийн талаар мэдээлэл автоматаар тэр даруй 

очно.  

 

194 FR\IA-5.1.12.  Хянах эрхтэй хэрэглэгч АБ2002, 2003-г нээж, 

шаардлагатай засвар өөрчлөлтийг оруулж хадгалах 

боломжтой байна.  
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195 FR\IA-5.1.13.  АБ2002, АБ2003-г эцэслэн бэлэн болох хүртэл бэлтгэх, 

хянах горимууд системд давтагдан хийгдэнэ.   

 

196 FR\IA-5.1.14.  АБ2003-д нэмэлт багана үүсгэх боломжтой байна.   

197 FR\IA-5.1.15.  АБ2003-д аудитаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа 

горим сорилуудыг дэлгэрэнгүй байдлаар тайлбарлахын 

тулд нэмэлт багана үүсгэх боломжтой байна.  

 

198 FR\IA-5.1.16.  АБ2003-д тусгасан аудитын горим сорилуудыг баазад 

хадгалах ба дараагийн аудитад дуудан ашиглах 

боломжтой байна.  

 

199 FR\IA-5.1.17.  АБ2003-д тусгах горим сорилыг эхний удаа шивж оруулах 

ба системд хадгалагдсанаар дараагийн аудитад баазаас 

шууд дуудан сонгодог байна.  

 

200 FR\IA-5.1.18.  АБ2003-д горим сорилыг баазад хадгалахдаа санхүү, 

гүйцэтгэл, нийцэл, мэдээллийн технологи гэх мэт ангилал 

үүсгэн хадгална.   

 

201 FR\IA-5.1.19.  БА-ын хянасан АБ2003 дах төлөвлөсөн горим сорилд 

өөрчлөлт оруулах боломжгүйгээр түгжих боломжтой 

байна. 

 

 

А-5.2. Аудитын горим сорилыг гүйцэтгэх 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

202 FR\IA-5.2.1.  АБ2003-ын сүүлийн 10 баганыг энэ үе шатанд ашиглах ба 

багийн гишүүн мэдээлэл оруулах боломжтой байна.  

 

203 FR\IA-5.2.2.  АБ2003-д төлөвлөсөн горимуудаас гадна нэмэлт горим 

сорил хэрэгжүүлэх шаардлагатай бол тэдгээрийг АБ2003-

д тусад нь нэмдэг байна.  

 

204 FR\IA-5.2.3.  Аудитыг хэрэгжүүлэх явцад нэмж хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай гэж үзсэн горим сорилыг багийн ахлагчийн 

хянаж, зөвшөөрсний дараа АБ2003-д нэмж оруулна. 

 

205 FR\IA-5.2.4.  АБ2003-д харуулсан аудитын горим сорил нэг бүрийн 

хувьд эхэлсэн, дууссан төлвийг хэрэгжүүлж байгаа багийн 

гишүүн сонгох боломжтой харагдана.  

 

206 FR\IA-5.2.5.  АБ2003-д байгаа горим сорил нь харилцан адилгүй 

хугацаанд хэрэгжиж дуусах учраас тухайн горим сорил 

эхлэх үед эхэлсэн төлөвт, дууссан үед дууссан төлвийг 

аудитор өөрөө тэмдэглэж явна. 

 

207 FR\IA-5.2.6.  АБ2003-д харуулсан төлөвлөсөн горим сорилын хэдэн 

хувь нь хэрэгжиж дууссан, хэдэн хувь нь хэрэгжиж байгаа 

болон хэдэн хувь нь эхлээгүй байгааг харах боломжтой 

байна.  

 

208 FR\IA-5.2.7.  Аудитын багийн ахлагч, багийн гишүүнд аудитын горим 

сорилын эхэлсэн хугацаа, дуусах хугацаа системд нэвтрэх 

бүрд харагдах боломжтой байх ба дуусах хугацааг 

сануулга хэлбэрээр мэдэгдэх боломжтой байна.  

 

209 FR\IA-5.2.8.  АБ2003-д харуулсан аудитын горим сорилуудыг 

фильтерээр хайх боломжтой байна. 

 

210 FR\IA-5.2.9.  АБ2003-д харуулсан аудитын горим сорилын 

хэрэгжилтийн талаар аудитын багийн ахлагч болон багийн 

гишүүд хооронд дангаараа шууд харилцах боломжтой 

байна. 

 

211 FR\IA-5.2.10.  АБ2003-д харуулсан горим сорил нь хамаарах бүх ажлын 

баримт руу лавлах дугаараар холбогддог байна. 

 

212 FR\IA-5.2.11.  БА-ын хянасан АБ2003 дах хэрэгжүүлсэн горим сорилын 

өөрчлөлт оруулах боломжгүйгээр түгжих боломжтой 
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байна.    

 

А-5.3. Аудитаар илэрсэн асуудлыг нэгтгэх 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

213 FR\IA-5.3.1.  Аудитын гүйцэтгэлийн үе шатны маягтууд болох АБ3000, 

3001 маягтууд системд урьдчилан байршсан байх ба 

эдгээрийг бэлтгэх, хянах этгээдүүдэд холбогдох цонх 

шууд харагдаж байна.   

 

214 FR\IA-5.3.2.  АБ3000, 3001 маягтууд -н толгой гарчгууд системд 

хөдөлгөөнгүй байх ба харин хамаарах мэдээллийг 

чөлөөтэй оруулах талбартай байна. 

 

215 FR\IA-5.3.3.  АБ3000, 3001-д аудитаар илэрсэн асуудал болон түүнд 

хийсэн үндсэн шалтгааны шинжилгээг дэлгэрэнгүй 

байдлаар тайлбарлахын тулд нэмэлт багана үүсгэх 

боломжтой байна.  

 

216 FR\IA-5.3.4.  Аудитын гүйцэтгэлийн маягтууд болох АБ3000, 3001-д 

холбогдох нотолгоо баримтууд хавсаргах боломжтой 

байна. 

Нотолгоо баримт 

гэдэгт: цаасан 

баримтуудыг 

хуулбарлаж, систем 

рүү оруулах, Word 

Excel template 

маягтууд ашиглах,  

өмнөх ажлаас 

хуулбар үүсгэх, 

Outlook зэрэг имэйл 

харилцаанаас татах, 

ярилцлага хийсэн 

REC бичлэг гэх мэт 

217 FR\IA-5.3.5.  АБ3000, 3001-д орсон мэдээвлэл анхны хувилбараар 

хадгалагдана. Харин ХД болон БА-ын түвшинд эдгээр 

ажлын баримтуудад өөрчлөлт орсон бол өөрчлөлт орсон 

баримт, анхны хувилбараас тусдаа хадгалагдана.  

 

218 FR\IA-5.3.6.  АБ3000, 3001-д харуулсан илэрсэн асуудлуудыг 

фильтерээр хайх боломжтой байна. 

 

219 FR\IA-5.3.7.  Системийн хэрэглэгчид болох ХД, БА хооронд илэрсэн 

асуудлын талаар дангаараа шууд харилцах боломжтой 

байна.  

 

220 FR\IA-5.3.8.  Аудитын багийн ахлагч болон багийн гишүүд хооронд 

илэрсэн асуудлын талаар дангаараа шууд харилцах 

боломжтой байна. 

 

221 FR\IA-5.3.9.  Хянах үүрэгтэй талууд илэрсэн асуудлыг зөвлөмжтэй 

хамт харах, цаашлаад ямар горим сорил хэрэгжүүлсэн, 

ямар ажлын нотолгоо баримт байгааг хамтад нь харах 

боломжтой байна.  

 

222 FR\IA-5.3.10.  Илэрсэн асуудал, зөвлөмж, холбогдох горим сорил, 

нотолгоо баримт зэрэг нь хоорондоо лавлах дугаараар 

холбогдоно.  
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ТАЙЛАГНАЛЫН ҮЕ ШАТ 

 

А-6. АУДИТЫН АЖЛЫГ ТАЙЛАГНАХ, ХЯНАХ 

А-6.1. ДА-ын үр дүнг тайлагнах 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

223 FR\IA-6.1.1.  Аудитын үр дүнг тайлагнах АБ4000 маягт системд 

урьдчилан байршсан байх ба эдгээрийг бэлтгэх, хянах 

этгээдүүдэд холбогдох цонх шууд харагдаж байна.   

 

224 FR\IA-6.1.2.  АБ4000-н толгой гарчгууд системд хөдөлгөөнгүй байх ба 

харин хамаарах мэдээллийг чөлөөтэй оруулах талбартай 

байна. 

 

225 FR\IA-6.1.3.  АБ4000-ын ажлын нэр, аудитын объектын нэр, 

гүйцэтгэсэн хугацаа гэх мэт мэдээллүүд аудитын 

удирдамжаас шууд татагдах боломжтой байна.  

 

226 FR\IA-6.1.4.  АБ4000-д нэмэлт гарчиг үүсгэн мэдээлэл оруулах 

боломжтой байна.  

 

227 FR\IA-6.1.5.  АБ4000-д холбогдох нотолгоо баримтууд хавсаргах 

боломжтой байна. 

Нотолгоо баримт 

гэдэгт: цаасан 

баримтуудыг 

хуулбарлаж, систем 

рүү оруулах, Word 

Excel template 

маягтууд ашиглах,  

өмнөх ажлаас 

хуулбар үүсгэх, 

Outlook зэрэг имэйл 

харилцаанаас татах, 

ярилцлага хийсэн 

REC бичлэг гэх мэт 

228 FR\IA-6.1.6.  Аудитын тайлангийн АБ4000-д орсон мэдээлэл анхны 

хувилбараар хадгалагдахаас гадна ХД болон ГД-ын 

түвшинд өөрчлөлт орсон хувилбараар тусдаа дахин 

хадгалагддаг байна.  

Аудитын багийн 

бэлтгэсэн аудитын 

тайланд ХД, ГД 

зарим шаардлагатай 

үг хэллэг, найруулга 

зэрэг засварыг хийх 

шаардлага гардаг.  

229 FR\IA-6.1.7.  АБ4000-д харуулсан асуудлуудыг фильтерээр хайх 

боломжтой байна. 

 

230 FR\IA-6.1.8.  Системийн хэрэглэгчид болох ГД, ХД, БА хооронд 

АБ4000 аудитын тайлангийн талаар дангаараа шууд 

харилцах боломжтой байна.  

 

231 FR\IA-6.1.9.  Аудитын багийн ахлагч болон багийн гишүүд хооронд 

АБ4000 аудитын тайлангийн талаар дангаараа шууд 

харилцах боломжтой байна. 

 

232 FR\IA-6.1.10.  АБ4000 нь “илгээсэн, хянаж байна, буцаасан, зөвшөөрсөн” 

4 төлөвт шилжих боломжтой харагдана.   

 

233 FR\IA-6.1.11.  АБ4000-г бэлтгэх, хянах эрх бүхий хэрэглэгчид тохирох 

төлөвт автоматаар шилжих ба нөгөө хэрэглэгчид шилжсэн 

төлвийн талаар мэдээлэл автоматаар тэр даруй очно.  

 

234 FR\IA-6.1.12.  Хянах эрхтэй хэрэглэгч АБ4000-г нээж, шаардлагатай 

засвар өөрчлөлтийг оруулж хадгалах боломжтой байна.  

 

235 FR\IA-6.1.13.  АБ4000-г эцэслэн бэлэн болох хүртэл бэлтгэх, хянах 

горимууд системд давтагдан хийгдэнэ.   

 

236 FR\IA-6.1.14.  ГД, ХД-аар хянагдсан АБ4000 аудитын тайланд өөрчлөлт 

оруулахгүйгээр түгжих боломжтой байна.  
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А-6.2. ДАХ-нд танилцуулга, тогтоолын төсөл бэлтгэх 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

237 FR\IA-6.2.1.  ДАХ-нд өгөх танилцуулга, тогтоолын маягт урьдчилан 

байршсан байх ба эдгээрийг бэлтгэх, хянах этгээдүүдэд 

холбогдох цонх шууд харагдаж байна.   

 

238 FR\IA-6.2.2.  ДАХ-нд өгөх танилцуулга, тогтоолын маягт руу ГД-ын 

баталсан АБ4000 буюу аудитын тайлангийн дүгнэлт, 

зөвлөмжийн хэсэг автоматаар татагддаг байна.   

 

239 FR\IA-6.2.3.  Системийн хэрэглэгчид болох ГД, ХД, БА хооронд ДАХ-

нд өгөх танилцуулга, тогтоолын төслийн талаар дангаараа 

шууд харилцах боломжтой байна.  

 

240 FR\IA-6.2.4.  Аудитын багийн ахлагч болон багийн гишүүд хооронд 

ДАХ-нд өгөх танилцуулга, тогтоолын төслийн талаар 

дангаараа шууд харилцах боломжтой байна. 

 

241 FR\IA-6.2.5.  ДАХ-нд өгөх танилцуулга, тогтоолын төсөл нь “илгээсэн, 

хянаж байна, буцаасан, зөвшөөрсөн” 4 төлөвт шилжих 

боломжтой харагдана.   

 

242 FR\IA-6.2.6.  ДАХ-нд өгөх танилцуулга, тогтоолын төслийг бэлтгэх, 

хянах эрх бүхий хэрэглэгчид тохирох төлөвт автоматаар 

шилжих ба нөгөө хэрэглэгчид шилжсэн төлвийн талаар 

мэдээлэл автоматаар тэр даруй очно.  

 

243 FR\IA-6.2.7.  Хянах эрхтэй хэрэглэгч ДАХ-нд өгөх танилцуулга, 

тогтоолын төслийг нээж, шаардлагатай засвар 

өөрчлөлтийг оруулж хадгалах боломжтой байна.  

 

244 FR\IA-6.2.8.  ДАХ-нд өгөх танилцуулга, тогтоолын төслийг эцэслэн 

бэлэн болох хүртэл бэлтгэх, хянах горимууд системд 

давтагдан хийгдэнэ.   

 

245 FR\IA-6.2.9.  ГД, ХД-аар хянагдсан ДАХ-нд өгөх танилцуулга, 

тогтоолын төсөлт өөрчлөлт оруулахгүйгээр түгжих 

боломжтой байна.  
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ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ШАЛГАХ ҮЕ ШАТ 

 

А-7. ДОТООД АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ЭРГЭН ХЯНАХ 

А-7.1. Дотоод аудитын зөвлөмжийн биелэлтийг эргэн хянах 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

246 FR\IA-7.1.1.  АБ5000 маягт системд урьдчилан байршсан байх ба 

үүнийг бэлтгэх, хянах этгээдүүдэд холбогдох цонх шууд 

харагдаж байна.   

 

247 FR\IA-7.1.2.  АБ5000-н толгой гарчгууд системд хөдөлгөөнгүй байх ба 

харин хамаарах мэдээллийг чөлөөтэй оруулах талбартай 

байна. 

 

248 FR\IA-7.1.3.  АБ5000-д өмнөх аудитаар өгсөн зөвлөмжийн хэсэг нь 

шууд татагдсан байна.  

 

249 FR\IA-7.1.4.  АБ5000-д аудит хийгдсэн байгууллага зөвлөмжийн 

биелэлтээ шивж оруулах боломжтой байна.  

 

250 FR\IA-7.1.5.  АБ5000-г аудит хийгдсэн байгууллагаар бөглүүлэхийн 

тулд системийн энэ маягтын хэсгийг тодорхой хугацаанд 

хандах боломжийг нээж өгнө. Бөглөсний дараа хаана. 

 

251 FR\IA-7.1.6.  АБ5000-д аудит хийгдсэн байгууллага холбогдох нотолгоо 

баримтууд хавсаргах боломжтой байна. 

Нотолгоо баримт 

гэдэгт: цаасан 

баримтуудыг 

хуулбарлаж, систем 

рүү оруулах, Word 

Excel template 

маягтууд ашиглах,  

өмнөх ажлаас 

хуулбар үүсгэх, 

Outlook зэрэг имэйл 

харилцаанаас татах, 

ярилцлага хийсэн 

REC бичлэг гэх мэт 

252 FR\IA-7.1.7.  Аудитын багийн ахлагч болон багийн гишүүд хооронд 

АО-ын зөвлөмжийн биелэлтийн талаар дангаараа шууд 

харилцах боломжтой байна. 

 

253 FR\IA-7.1.8.  Аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтийн үнэлгээг ЗГ-ын 89-р 

тогтоолын дагуу үнэлэх боломжтой байна.  

 

254 FR\IA-7.1.9.  Аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтийн үнэлгээ нь ДАУМС 

болон хяналт шинжилгээ үнэлгээний LM систем хооронд 

шилжих боломжтой байна.  
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А-8. ДОТООД АУДИТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ 

А-8.1. Дотоод аудитын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

255 FR\IA-8.1.1.  ДА-ын нэгжийн жилийн туршид гүйцэтгэсэн аудиттай 

холбоотой дараах төрлийн тайлангууд системээс гарна. 

Үүнд: 

 Жилийн төлөвлөгөөт гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт 

(гүйцэтгэсэн багийн гишүүдийн нэрс, эхэлсэн дууссан 

хугацаа, ДАХ-нд танилцуулсан, тогтоол гарсан байдал 

гэх мэт харуулна) 

 Жилийн төлөвлөгөөт бус гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт 

(гүйцэтгэсэн багийн гишүүдийн нэрс, эхэлсэн дууссан 

хугацаа, ДАХ-нд танилцуулсан, тогтоол гарсан байдал 

гэх мэт харуулна) 

 ДА-ын ажил тус бүрийн хувьд зарцуулсан хугацааны 

мэдээлэл (аудитын нийт хугацаа, төлөвлөлтөд 

зарцуулсан нийт хугацаа, талбар/гүйцэтгэлд 

зарцуулсан нийт хугацаа хугацаа, драфт тайлан 

гаргахад зарцуулсан нийт хугацаа, эцсийн тайлан 

гаргахад зарцуулсан нийт хугацаа) 

 ХД болон ГД-ын хяналтаас буцаагдсан ДА-ын ажлын 

жагсаалт (буцаасан тоо, шалтгаан гэх мэт боломжит 

мэдээлэл агуулна) 

 

256 FR\IA-8.1.2.  Дотоод аудитын тухайн ажилтны жилийн туршид 

гүйцэтгэсэн аудиттай холбоотой дараах төрлийн 

тайлангууд системээс гарна. Үүнд: 

 Жилийн төлөвлөгөөт гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт 

(багийн ахлагч эсвэл багийн гишүүнээр ажилласан 

эсэх, төлөвлөсөн нийт хугацаанд бүтэн ажилласан 

эсэх) 

 Жилийн төлөвлөгөөт бус гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт 

(багийн ахлагч эсвэл багийн гишүүнээр ажилласан 

эсэх, төлөвлөсөн нийт хугацаанд бүтэн ажилласан 

эсэх) 

 Ажилтны ажил тус бүрийн хувьд төлөвлөлтийн үе 

шатанд боловсруулсан ажлын баримтуудын жагсаалт 

(ажлын баримтын нэрс, ажлын баримт тус бүрд 

зарцуулсан хугацааг хоногоор болон төлөвлөсөнтэй 

харьцуулсан %-иар, ажлын баримтыг дангаараа эсвэл 

өөр ажилтантай хамтран боловсруулсан эсэх) 

 Ажилтны ажил тус бүрийн хувьд гүйцэтгэлийн үе 

шатанд боловсруулсан ажлын баримтуудын жагсаалт 

(ажлын баримтын нэрс, ажлын баримт тус бүрд 

зарцуулсан хугацааг хоногоор болон төлөвлөсөнтэй 

харьцуулсан %-иар, ажлын баримтыг дангаараа эсвэл 

өөр ажилтантай хамтран боловсруулсан эсэх) 

 Ажилтны ажил тус бүрийн хувьд тайлагналын үе 

шатанд боловсруулсан ажлын баримтуудын жагсаалт 

(ажлын баримтын нэрс, ажлын баримт тус бүрд 

зарцуулсан хугацааг хоногоор болон төлөвлөсөнтэй 

харьцуулсан %-иар, ажлын баримтыг дангаараа эсвэл 

өөр ажилтантай хамтран боловсруулсан эсэх) 
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ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 

 
А-9. ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ  
А-9.1. ЧҮ-ний ажлын удирдамж боловсруулж, батлуулах 
№ Код Шаардлага Тайлбар 

257 FR\IA-9.1.1.  
Хэлтсийн нийт ажилтнуудын нэр, албан тушаал, емэйл 

хаяг гэх мэт шааардлагатай мэдээллийг системд 

урьдчилан оруулсан байна.  

 

258 FR\IA-9.1.2.  
Хэлтэст шинэ ажилтан нэмэгдэх тутамд уг ажилтны 

холбогдох мэдээллийг системд нэмж оруулах боломжтой 

байна.  

 

259 FR\IA-9.1.3.  
ЧҮ баг бүрдүүлэх үед системээс холбогдох ажилтныг 

сонгоход холбогдох мэдээлэл нь ЧҮ удирдамжийн маягт 

руу шууд орох боломжтой байна.  

 

260 FR\IA-9.1.4.  
ЧҮ багийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахад админд 

хүсэлт гаргаж өөрчлүүлдэг байна.  

 

261 FR\IA-9.1.5.  
АСЗТМ, ЧҮ ажлын удирдамжийн маягт зэрэг нь системд 

урьдчилан байршсан байх ба эдгээрийг бэлтгэх, хянах 

этгээдүүдэд холбогдох цонх шууд харагдаж байна.   

 

262 FR\IA-9.1.6.  
АСЗТМ, ЧҮ ажлын удирдамжийн  маягтын толгой, 

гарчгууд системд хөдөлгөөнгүй, харин хамаарах 

мэдээллийг чөлөөтэй оруулах талбартай байна. 

 

263 FR\IA-9.1.7.  
Иж бүрэн бөглөж, хянагдсан чанарын үнэлгээний 

ажилтны АСЗТМ, ТЕЗ-ийн баталсан ЧҮ ажлын 

удирдамжид дахин өөрчлөлт оруулахгүйгээр түгжинэ.  

 

264 FR\IA-9.1.8.  
ЧҮ ажил нэг бүрд файл цэс үүсэх ба ажлын нэр, код зэрэг 

бүх шаардлагатай мэдээлэл ДА-ын Жилийн 

төлөвлөгөөнөөс шууд татагдах боломжтой байна.  

 

265 FR\IA-9.1.9.  
ЧҮ ажил нэг бүрд системийн дахин давтагдашгүй дугаар 

өгөгдөнө.  

 

266 FR\IA-9.1.10.  
ЧҮ ажлуудыг фильтерээр хайх, ангилах, эрэмбэлэх 

боломжтой байна. 

 

267 FR\IA-9.1.11.  

ЖТ-нд оруулсан ЧҮ хийх хугацаа, гүйцэтгэх хугацаанд 

суурилан системд урьдчилан өгсөн зохих хувь хэмжээг 

ашиглан ЧҮ ажлын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагналд 

зарцуулах хугацаа, эхлэх дуусах хугацаа зэргийг 

автоматаар гаргана.  

Нийтлэг практик: 

Төлөвлөлт 40%, 

Гүйцэтгэл 40%, 

Тайлагнал  20% гэх 

мэт 

 

268 FR\IA-9.1.12.  

ТЕЗ-аар батлагдсан ЧҮ ажлын удирдамжийг системд 

оруулмагц ажлын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагналын 

эхлэх дуусах хугацаанууд байршиж, ажлын эхэнд болон 

ажлын явцад системээс хугацаа дуусах ойртож байгааг 

багийн гишүүн бүрд мэдээлж байхаар тохиргоо хийгдэнэ.  

 

269 FR\IA-9.1.13.  
ТЕЗ-ийн баталсан удирдамжид өөрчлөлт оруулахгүйгээр 

түгжих боломжтой байна. 

 

 
А-9.2. ЧҮ-ний ажлыг төлөвлөж, гүйцэтгэх, тайлагнах 
№ Код Шаардлага Тайлбар 

270 FR\IA-9.2.1.  

Хавсралт А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, В маягтууд 

системд урьдчилан байршсан байх ба эдгээрийг бэлтгэх, 

хянах этгээдүүдэд холбогдох цонх шууд харагдаж байна.   

 

271 FR\IA-9.2.2.  
Хавсралт А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, В маягтуудын 

толгой, гарчгууд системд хөдөлгөөнгүй, харин хамаарах 

мэдээллийг чөлөөтэй оруулах талбартай байна. 

 

272 FR\IA-9.2.3.  Хавсралт А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, В-д чанарын  



Design document  ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ  
 

 
33  

үнэлгээний ажилтан асуулт нэмж оруулах боломжтой 

байна.  

273 FR\IA-9.2.4.  
Хавсралт А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, В-д холбогдох 

нотолгоо баримтууд хавсаргах боломжтой байна.  

 

274 FR\IA-9.2.5.  
Иж бүрэн бөглөж, хянагдсан Хавсралт А1, А2, А3, Б1, Б2, 

Б3, Б4, Б5, В-д дахин өөрчлөлт оруулахгүйгээр түгжинэ. 

 

275 FR\IA-9.2.6.  
Хавсралт А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, В тус бүрийг 

гүйцэтгэж байх явцад нь эхэлсэн, дууссан төлвөөр 

харуулна.  

 

276 FR\IA-9.2.7.  

Хавсралт А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, В-г харилцан 

адилгүй хугацаанд бөглөж дуусах учраас тухайн 

хавсралтыг эхлэх үед эхэлсэн төлөвт, дууссан үед дууссан 

төлвийг чанарын үнэлгээний ажилтан өөрөө тэмдэглэнэ. 

 

277 FR\IA-9.2.8.  

Хавсралт А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, В-ын гүйцэтгэл 

хэдэн хувь нь хэрэгжиж дууссан, хэдэн хувь нь хэрэгжиж 

байгаа болон хэдэн хувь нь эхлээгүй байгааг харах 

dashboard байна.  

 

278 FR\IA-9.2.9.  
Хавсралт А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, В-д “түлхүүр үг” 

ашиглан фильтерээр хайлт хийх боломжтой байна. 

 

279 FR\IA-9.2.10.  
ЧҮ тайлангийн маягт Хавсралт Г системд урьдчилан 

байршсан байх ба үүнийг бэлтгэх, хянах этгээдэд 

холбогдох цонх шууд харагдаж байна.   

 

280 FR\IA-9.2.11.  
ЧҮ тайлангийн маягт Хавсралт Г -н толгой гарчгууд 

системд хөдөлгөөнгүй харин хамаарах мэдээллийг 

чөлөөтэй оруулах талбартай байна. 

 

281 FR\IA-9.2.12.  
ЧҮ тайлангийн маягт Хавсралт Г -д холбогдох нотолгоо 

баримтууд хавсаргах боломжтой байна. 

 

282 FR\IA-9.2.13.  

ЧҮ тайлангийн маягт Хавсралт Г -д орсон мэдээлэл анхны 

хувилбараар хадгалагдана. Харин Хэлтсийн дарга болон 

Газрын даргын түвшинд уг тайлангийн мэдээлэл орсон 

хэсэгт өөрчлөлт орж хадгалагддаг байна.  

 

283 FR\IA-9.2.14.  
ДАХ-нд өгөх танилцуулга, тогтоолын маягт урьдчилан 

байршсан байх ба эдгээрийг бэлтгэх, хянах этгээдүүдэд 

холбогдох цонх шууд харагдаж байна.   

 

284 FR\IA-9.2.15.  
ДАХ-нд өгөх танилцуулга, тогтоолын маягт руу Хавсралт 

Г буюу ЧҮ тайлангаас шууд оруулдаг хэсгүүд нь 

автоматаар татагдсан байна.  

 

285 FR\IA-9.2.16.  
Хавсралт Г-д харуулсан мэдээлэл “түлхүүр үг” ашиглан 

фильтерээр хайх боломжтой байна. 

 

286 FR\IA-9.2.17.  
Хавсралт А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, В, Г нь “илгээсэн, 

хянаж байна, буцаасан, зөвшөөрсөн” 4 төлөвт шилжих 

боломжтой харагдана.   

 

287 FR\IA-9.2.18.  

Хавсралт А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, В, Г -г бэлтгэх, 

хянах эрх бүхий хэрэглэгчид тохирох төлөвт автоматаар 

шилжих ба нөгөө хэрэглэгчид шилжсэн төлвийн талаар 

мэдээлэл автоматаар тэр даруй очно.  

 

288 FR\IA-9.2.19.  
Хянах эрхтэй хэрэглэгч А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, В, Г 

-г нээж, шаардлагатай засвар өөрчлөлтийг оруулж 

хадгалах боломжтой байна.  

 

289 FR\IA-9.2.20.  
А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, В, Г -г эцэслэн бэлэн болох 

хүртэл бэлтгэх, хянах горимууд системд давтагдан 

хийгдэнэ.   

 

290 FR\IA-9.2.21.  
Системийн хэрэглэгчид болох ГД, ХД, БА хооронд ЧҮ-

ний тайлангийн талаар дангаараа шууд харилцах 

боломжтой байна.  

 

291 FR\IA-9.2.22.  Аудитын багийн ахлагч болон багийн гишүүд хооронд  
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ЧҮ-ний тайлангийн талаар дангаараа шууд харилцах 

боломжтой байна. 

А-9.3. ЧҮ-ний ажлын зөвлөмжийн биелэлтийг хянах 
№ Код Шаардлага Тайлбар 

292 FR\IA-9.3.1.  
“ЧҮ ажлын зөвлөмжийг эргэн хянах цэс системд байх ба 

хянах эрхтэй этгээдэд холбогдох цонх шууд харагдаж 

байна.   

 

293 FR\IA-9.3.2.  
ЧҮ ажлын зөвлөмжийг эргэн хянах цэсний толгой 

мэдээлэл системд хөдөлгөөнгүй харин хамаарах 

мэдээллийг чөлөөтэй оруулах талбартай байна. 

 

294 FR\IA-9.3.3.  
ЧҮ ажлын зөвлөмжийг эргэн хянах цэс-д өгсөн 

зөвлөмжүүд шууд татагдсан байна.  

 

295 FR\IA-9.3.4.  
ЧҮ хийгдсэн байгууллага системд хандалт хийн 

зөвлөмжийн биелэлтээ шивж оруулах боломжтой байна.  

 

296 FR\IA-9.3.5.  

ЧҮ хийлгэсэн байгууллагаар зөвлөмжийн биелэлтийг 

системд оруулахын тулд холбогдох хэсгийг хэсэг 

хугацаанд хандах боломжийг нээж өгнө. Бөглөсний дараа 

хаана. 

 

297 FR\IA-9.3.6.  

ЧҮ хийлгэсэн байгууллага холбогдох нотолгоо баримтууд 

хавсаргах боломжтой байна.  

Нотолгоо баримт 

гэдэгт: цаасан 

баримтуудыг 

хуулбарлаж, систем 

рүү оруулах, Word 

Excel template 

маягтууд ашиглах,  

өмнөх ажлаас 

хуулбар үүсгэх, 

Outlook зэрэг емэйл 

харилцаанаас татах, 

ярилцлага хийсэн 

REC бичлэг гэх мэт 

298 FR\IA-9.3.7.  
ЧҮ хийлгэсэн байгууллага системд тодорхой хугацаанд 

хандаж зөвлөмжийн биелэлтийг оруулах боломжийг нээж 

өгнө. Оруулсны дараа хаана.   

 

299 FR\IA-9.3.8.  
ЧҮ багийн ахлагч болон багийн гишүүд хооронд ЧҮ-ний 

ажлын зөвлөмжийн биелэлтийн талаар дангаараа шууд 

харилцах боломжтой байна. 
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СИСТЕМИЙН НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГУУД 

 

А-10. СИСТЕМИЙН НИЙТЛЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

А-10.1. СЯ болон бусад ТЕЗ-уудын дэргэдэх ДА, СХШ хариуцсан нэгжүүдийн бүтцийн 

ялгааг тусгах нь 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

300 FR\IA-10.1.1.  

СЯ-нд ТЕЗ- Газрын дарга- Хэлтсийн дарга- ДА\СХШ 

хийх баг гэсэн 4 алхамтай шатлал загвар дээр хийсэн 

хяналт-удирдлагын үйл ажиллагааны Газрын дарга-

Хэлтсийн дарга гэсэн 2 алхам нь бусад ТЕЗ-дын хувьд 

Албаны дарга дээр дангаараа хэрэгжиж, нэг алхам 

хураангуйлагдана. 

Сангийн Яамны 

хувьд Дотоод аудит 

болон Санхүүгийн 

хяналт шалгалт нь 

тусдаа бүтцийн 

нэгжид харьяалагдаж, 

тус бүрд нь Хэлтсийн 

дарга удирддаг ба 

Хэлтсийн дарга нар 

нь Газрын даргын 

шууд удирдлага, 

хяналтын дор  ажил 

үүргээ хэрэгжүүлдэг. 

Гэтэл орон нутаг 

болон бусад ТЕЗ-дын 

хувьд Дотоод 

аудитын болон 

Санхүүгийн хяналт 

шалгалтын тусдаа 

бүтцийн нэгж 

байдаггүй тул 

Албаны даргын дор 

шууд дотоод аудит 

болон СХШ хийх 

багууд үйл ажиллагаа 

явуулдаг онцлогтой. 

Тиймээс СЯ дээр 

хэрэгжиж байгаа 

ТЕЗ- Газрын дарга- 

Хэлтсийн дарга- 

ДА\СХШ хийх баг 

гэсэн 4 алхамтай 

шатлал нь бусад ТЕЗ-

дын хувьд ТЕЗ- 

Албаны дарга- 

ДА\СХШ хийх баг 

гэсэн 3 алхамтай 

шатлалтай болж 

хураангуйлагдана. 

301 FR\IA-10.1.2.  

Орон нутаг болон бусад ТЕЗ-дад Дотоод аудит болон 

Санхүүгийн хяналт шалгалт хэрэгжүүлж байгаа нэгжүүд 

нь өөр, өөр оноосон нэртэй байгаа учир байгууллага бүр 

дээр оноосон нэр нь болон албаны даргын албан тушаал 

нь систем дээр өөр өөрөөр бичигдэнэ. 
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А-10.2. Үүрэг өгөх үйлдэл 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

302 FR\IA-10.2.1.  
Систем дээр Үүрэг өгөх маягт нь урьдчилан байршсан 

байх үүрэг өгөх эрх бүхий этгээдүүдэд Үүрэг өгөх цонх 

шууд харагдаж байна. 

 

303 FR\IA-10.2.2.  
Үүрэг өгөх маягтаар хэнээс, хэнд үүрэг өгсөн нь системээс 

автоматаар бичигдэнэ.  

 

304 FR\IA-10.2.3.  
Үүрэг өгөх маягт нь “эхэлсэн”, “хэрэгжиж байгаа”, 

“дууссан”, “биелсэн” гэсэн 4 төлөвтэй байна. 

 

305 FR\IA-10.2.4.  
Үүрэг нь өгөх маягт нь зөвхөн Үүрэг өгсөн этгээд нь 

өөрөө үүргийг “биелсэн” төлвийг сонгох боломжтой ба 

энэ үед  биелсэн үүрэг нь шууд хаагдана.  

 

306 FR\IA-10.2.5.  
Систем дээр бичигдсэн бүх үүрэг өгөх маягтыг бүртгэж, 

дахин давтагдахгүйгээр автоматаар дугаарлана.   

 

307 FR\IA-10.2.6.  
Үүргийн дугаарлалт нь орон нутаг, байгууллага, үүрэг 

өгсөн этгээд, үүрэг авсан этгээд тус бүрийг илэрхийлэх 

боломжтой, дэс дараалсан дугаарлалт байна. 

 

308 FR\IA-10.2.7.  

Системийн хэрэглэгч бүрд өгсөн үүрэг авсан үүрэг хоёр 

нь тус тусдаа цэсээр орж, жагсаалтаар харах боломжтой 

байна. Жагсаалт нь системд бүртгэгдсэн үүргийн 

дугаарын дарааллаар харагдана. 

 

309 FR\IA-10.2.8.  

Үүрэг өгөх маягтын талбар бүрээр болон бүх 4 төлвөөр нь 

хайлт хийх, нэгтгэх, явц, гүйцэтгэл болон статистик 

мэдээллийг тодорхой хугацааны интервалаар, эсхүл яг 

одоогийн байдлаар дэлгэцэнд харуулна.   Жишээ нь ХД-

аас “А” гэдэг УАБ-д оны эхний хагас жилд өгсөн нийт 

үүрэг хэд болох, түүний хэдэн хувийг хугацаанд нь 

биелүүлсэн, яг одоо хэдэн үүрэг хаасан төлөвт байгаа, 

эсхүл хэрэгжиж байгаа төлөвт байгаа үүргүүдийн 

хэрэгжилтийн хувь гэх мэт мэдээллийг харна. 

 

310 FR\IA-10.2.9.  

Үүрэг өгөх маягт нь зөвхөн үүрэг авсан этгээд УЗ 

харагдах ба үүрэг өгсөн этгээдээс дээш удирдах шатны 

хүмүүс нь У эрхтэй, зөвхөн үүрэг өгсөн буюу эхлүүлсэн 

этгээд нь НУЗА эрхтэй байна.  

 

311 FR\IA-10.2.10.  

Үүрэг өгөх маягтын дэлгэц нь ямар нэгэн төлвийг 

сонгосны дараа л хаагдана, төлөв сонгоогүй хаах 

оролдлого хийх үед мэдэгдэл ирж анхааруулна. 

 

312 FR\IA-10.2.11.  

Үүрэг авсан этгээдийн авсан бүх үүрэг, түүний төрөл 

бүрийн мэдээлэл, дата нь зөвхөн өөрт нь эсхүл түүнээс 

дээших удирдах албан тушаалтай хүмүүст л харагдана. 

 

313 FR\IA-10.2.12.  

Үүрэг өгсөн хүний өгсөн бүх үүрэг, түүний төрөл бүрийн 

мэдээлэл, дата нь зөвхөн өөрт нь эсхүл түүнээс дээших 

удирдах албан тушаалтай хүмүүст л харагдана. 

 

314 FR\IA-10.2.13.  

Үүрэг өгөөд илгээх үед Үүрэг өгөх маягт нь шууд 

“эхэлсэн” төлөвт автомтаар шилжиж, цаг нь системээс 

бүртгэгдэнэ. 

 

315 FR\IA-10.2.14.  

Үүрэг өгөх маягтын холбогдох талбар дээр үүрэг 

бичсэний дараа үүргийг биелүүлэх буюу үүрэг хаагдах 

хугацааг оруулах талбарыг заавал бөглөнө. 

 

316 FR\IA-10.2.15.  

Үүрэг өгөх маягт дээр үүрэг хаагдах хугацаанаас гадна 

үүрэг хаагдах хугацаа дуусахаас ямар хугацааны өмнө 

хугацаа дуусах дөхөж байгаа тухай мэдэгдэл үүрэг өгсөн 

болон авсан 2 талд ирүүлэхийг сонгох хугацааг бас заавал 

бөглөнө. 

 

317 FR\IA-10.2.16.  Үүрэг авсан этгээдэд системээс автоматаар мэдэгдэл ирэх  
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ба ирэх мэдэгдэл нь хэн үүрэг өгсөн, хэзээ дуусгах ёстой 

үүрэг болох тухай товч мэдээлэл харуулах ба дуут дохио 

өгч анхааруулна. 

318 FR\IA-10.2.17.  Үүрэг өгөх маягт нь зөвхөн үүрэг авсан хүнд л харагдана.  

319 FR\IA-10.2.18.  

Үүрэг авсан этгээд үүргийн маягтыг нээж, үүрэгтэй 

танилцах ба үүргийн маягтыг хаахад “хэрэгжиж байгаа” 

төлвийг сонгож хаана.  

 

320 FR\IA-10.2.19.  

Үүрэг авсан этгээдэд “хэрэгжиж байгаа”, “дууссан” хоёр 

төлөв идэвхитэй байх ба энэ хоёроос сонгох боломжтой 

байна. 

 

321 FR\IA-10.2.20.  

Үүргийг “хэрэгжиж байгаа” төлөвт хаасны дараа 

системээс ирсэн үүрэг өгсөн тухай мэдэгдэл автоматаар 

арилдаг байх ёстой. Түүнээс өмнө тэр мэдэгдэл дэлгэц 

дээр анивчиж, идэвхитэй харагдаж байна. 

 

322 FR\IA-10.2.21.  

Хэрвээ үүрэг өгсөн тухай мэдэгдэл үүрэг авсан хүний 

дэлгэц дээрээс арилаагүй, өөрөөр хэлбэл үүрэг авсан 

этгээд үүрэгтэй танилцаж, үүргийг хаагаагүй тохиолдолд 

үүрэг өгсөн этгээдэд үүрэг эхлээгүй тухай мэдэгдэл ирдэг 

байх, тэр мэдэгдлийг хэдий хугацааны дараа авахыг үүрэг 

өгөхдөө үүрэг өгсөн хүн өөрөө сонгох боломжтой байна. 

 

323 FR\IA-10.2.22.  

Үүрэг авсан этгээд үүргийг гүйцэтгэсний дараа “дууссан” 

төлвийг сонгож хаахад үүрэг өгсөн этгээдэд үүрэг дууссан 

төлөвт шилжсэн тухай мэдэгдэл системээс ирнэ.  

 

324 FR\IA-10.2.23.  

Үүрэг өгсөн этгээд өгсөн үүрэг дууссан эсэхийг тогтоосны 

дараа үүргийг “биелсэн” төлөвт шилжүүлж хаана. 

“Биелсэн төлөвт шилжсэнээр тус үүрэг бүрэн хаагдана. 

 

325 FR\IA-10.2.24.  

Үүрэг хаагдах буюу дуусах хугацаа болохоос өмнө анх 

Үүрэг өгөх маягт дээр тэмдэглэсэн “хугацаа дуусах дөхөж 

байгаа мэдэгдэл ирүүлэх хугацаа”  болмогц системээс 

үүрэг авсан болон үүрэг өгсөн 2 талд хугацаа дуусах 

дөхөж байгаа мэдэгдэл ирнэ. Энэ мэдэгдэл нь уншиж 

танилцаад, танилцсанаа зөвшөөрсний дараа хаагдах 

тохируулгатай байна.   

 

326 FR\IA-10.2.25.  

Систем дээр үүрэг өгсөн ба авсан 2 тал үүрэг дуусах 

хугацаа дөхсөн тухай мэдэгдэл хэзээ авсан,  мэдэгдэлтэй 

хэзээ танилцаж, хэзээ хаасан нь тус тус бүртгэгдэнэ.  

 

327 FR\IA-10.2.26.  

Үүргийг дуусах төлөвт шилжихээс өмнө буюу үүрэг 

биелүүлэх хугацаа дуусвал тус үүргийг “биелээгүй” гэсэн 

ангилалд оруулна. 

 

328 FR\IA-10.2.27.  
Өгсөн үүрэг “биелээгүй” ангилалд ормогц үүрэг өгсөн 

болон үүрэг авсан 2 этгээдэд мэдэгдэл ирнэ. 

 

329 FR\IA-10.2.28.  

Үүрэг “биелээгүй” ангилалд ормогц Үүрэг өгөх маягт 

болон үүргийн жагсаалт дээрх үүргийн нэр, мэдээлэл нь 

улаан өнгөөр тэмдэглэгдэж, анхаарал татахуйц болно.  

 

330 FR\IA-10.2.29.  

Биелээгүй ангилалд орсон үед Үүрэг өгсөн маягт үүрэг 

өгсөн этгээдэд өөр (улаан) өнгөөр дахин идэвхижих 

бөгөөд Үүрэг өгөх маягтыг дахин нээхэд, “хугацааг 

сунгах”, эсхүл биелээгүй үүргийг “дахин үүрэг өгөх”, 

эсхүл “биелээгүй үүргийг хаах”  гэсэн сонголтуудтай 

болсон байна  

 

331 FR\IA-10.2.30.  

Үүрэг өгсөн этгээд нь биелээгүй төлөвт шилжсэн үүргийг 

дээрх 3 сонголтоос сонгож, шийдвэрлэх бөгөөд “хугацаа 

сунгах” болон “дахин үүрэг өгөх” сонголтыг сонгож 

хаахад шинээр Үүрэг өгөх маягт автоматаар идэвхижиж, 

үүрэг өгөх талбар нь системээс автоматаар өмнөх үүрэг 

өгөх маягтаас бичигдсэн байна.  
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332 FR\IA-10.2.31.  

Хугацаа сунгасан тохиолдолд үүрэг нь хугацаа сунгасан 

ангилалд шилжиж ба өнгө нь шар өнгөөр тэмдэглэгдэж, 

анхаарал татахуйц байна. 

 

333 FR\IA-10.2.32.  

Хугацаа сунгасан үүргийн дугаарлалт нь өмнөх 

үүрэгтэйгээ ижил байхаас гадна дугаарын ард “с” үсэг 

нэмэгдэж бичигдэж, ялгагдахаар байна. 

 

334 FR\IA-10.2.33.  
Өгсөн болон авсан үүргийн жагсаалтад хугацаа сунгасан 

үүрэг нь анхны үүрэгтэйгээ хамт давхар бичигдэхгүй. 

 

335 FR\IA-10.2.34.  

Биелээгүй үүргийг Дахин үүрэг өгөх үед Үүрэг өгөх 

маягтын үүрэг өгөх талбар нь өмнөх үүргээс автоматаар 

бичигдэж ирэх ба түүний текстийг засах, найруулах, 

өөрчлөлт оруулах боломжтой байна 

 

336 FR\IA-10.2.35.  

Дахин үүрэг өгөх үед Үүрэг өгөх маягт нь хэнд үүрэг 

өгөхийг дахин сонгох боломжтой болно. Өөрөөр хэлбэл 

хэн нэг хүнд өгсөн үүрэг биелээгүй бол түүнийг дахин 

үүрэг өгөх замаар өөр хүнд үүрэг болгон хуваарилах 

боломжтой болно. Ингэснээр дахин үүрэг өгсөн  ангилал 

бий болж, мэдээллийн санд хадгалагдана. 

 

337 FR\IA-10.2.36.  
Хугацаа сунгасан болон дахин үүрэг өгсөн ангилал нь 

цааш шинээр үүрэг өгсөнтэй ижил алхмаар хэрэгжинэ. 

 

 

А-10.3. Шуурхай харилцах цонх буюу чат 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

338 FR\IA-10.3.1.  

Системийн аливаа хоёр хэрэглэгч, эсхүл хоёроос дээш 

бүлэг хэрэглэгч нар групп үүсгэн өөр хоорондоо шуурхай 

харилцах цонхыг системийн бүх үе шатанд үүсгэх, хаах 

боломжтой байна.  

 

339 FR\IA-10.3.2.  

Энэ шуурхай харилцах цонхыг ашиглан удирдлагаас нэгэн 

зэрэг бүлэг хэрэглэгч нарт, эсхүл тодорхой хэрэглэгч нарт 

comment өгөх, түүнд тухайн хэрэглэгч шуурхай хариу 

өгөх боломжтой байна. 

 

340 FR\IA-10.3.3.  

Хэрэглэгч энэхүү цонхонд байгаа мэдээллийг дангаар нь 

хэвлэх боломжтой байна, харин дэлгэц дээр байгаа 

маягтуудыг хэвлэх, хадгалах болон татаж авах үйлдэл 

хийхэд энэхүү цонх нь хамт хэвлэгдэхгүй, татагдахгүй, 

хадгалагдахгүй. 

 

 

341 FR\IA-10.3.4.  

Энэхүү шуурхай харилцах цонхыг үүсгэсэн хэрэглэгч нь 

бусад хэрэглэгч нар шуурхай мэдээллийг\commentыг 

уншиж, танилцсан эсэхийг цаг хугацаатай нь харах 

боломжтой байна. 

 

342 FR\IA-10.3.5.  

Хэрэглэгч тус бүрийн шуурхай харилцах цонхонд 

илгээсэн болон хүлээн авсан мэдээллийг эрх бүхий 

удирдах ажилтан дэлгэрэнгүй болон хураангуй хэлбэрээр 

тодорхой хугацааны хүрээнд харах, хэвлэх, татаж авах 

боломжтой байна.  

 

 

 
А-10.4. Бусад нийтлэг шаардлагууд 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

343 FR\IA-10.4.1.  
Систем нь ажлын урсгалыг хэрэглэгчийн бүлэг (Жишээ 

нь: Сангийн яам, орон нутгийн аудитын алба гэх мэт)-т 

өөр өөр байхаар тохируулах боломжтой байна. 

Байгууллагуудын 

бүтцийн ялгааг харна 

уу 
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344 FR\IA-10.4.2.  

Системд ажиллах батлах, хянах, удирдах чиг үүрэгтэй 

албан тушаалтнуудын амралт, чөлөөтэй байх үед тэдний 

үүргийг бусад албан тушаалтанд шилжүүлэх боломжтой 

байна . 

 

345 FR\IA-10.4.3.  
Систем нь хэрэглэгчийн бүлэг (байгууллага)-үүд 

хоорондоо хамааралгүй, өөрийн ажлын (процессын) 

урсгалаар бие даан ажиллах боломжоор хангана. 

 

346 FR\IA-10.4.4.  
Системд ажлын шаардлагатай нийтлэг файлуудын 

(танилцуулгын слайд загвар, гэх мэт) сан үүсгэн ашиглах 

боломжтой байна. 

Мэдээллийн сан цэс 

347 FR\IA-10.4.5.  
Систем нь хэрэглэгчид хоорондоо болон тодорхой 

хэрэглэгчдийн бүлэгт мессеж мэдэгдэл илгээх боломжоор 

хангана 

Дотоод мэдэгдлийн 

функцтэй байна 

348 FR\IA-10.4.6.  
Систем нь хянах самбартай байх бөгөөд статистик 

мэдээлэл болон график дүрсүүдийг нэгтгэн харуулна. 

 

349 FR\IA-10.4.7.  

Систем нь харгалзах модулиудад тохирсон хэд хэдэн 

талбаруудын нийлэмжээр (ажлын баримтын дугаар, 

огнооны зурвас, байгууллагын нэр, аудиторын дугаар, гэх 

мэт) хайлт хийх боломжтой байна. 

 

350 FR\IA-10.4.8.  

Системд эрх бүхий хэрэглэгч ДА-ын тайлан, ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоол зэргийн агуулга буюу талбаруудыг 

шаардлагатай үед нэмж хасах зэргээр өөрчлөх боломжтой 

байна. 

Эдгээрийг өөрчлөх 

эрхийг ХД-ийн 

зөвшөөрөлтэйгээр 

Админ тогтоож өгнө 

351 FR\IA-10.4.9.  

Систем нь “Мэдээллийн сан” цэстэй байх бөгөөд 

зөвшөөрөлтэй хэрэглэгч уг хэсэгт илэрсэн асуудлууд, 

хууль эрхзүй, болон бусад холбогдолтой мэдээллийг 

оруулах боломжтой байна. 

 

352 FR\IA-10.4.10.  

Систем нь “Тусламж” цэстэй байх бөгөөд зөвшөөрөлтэй 

хэрэглэгч уг хэсэгт системийн тусламж, заавар болон 

бусад холбогдолтой мэдээллийг оруулах боломжтой 

байна. 

 

353 FR\IA-10.4.11.  
Систем нь цаашид өртгөтгөн сайжруулахад нээлттэй 

байна. 

Цахим гарын үсэг 

ашиглах гэх мэт 

354 FR\IA-10.4.12.  

Систем нь тайлан, бичиг баримтын мэдээллийг баркод, 

QR кодоор илэрхийлэх боломжтой байна.  

Аудитын батлагдсан 

тайланд товч 

мэдээллийг (дугаар, 

огноо, боловсруулсан 

этгээд гэх мэт) 

агуулсан код нэмэх  
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Б. САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ФУНКЦИОНАЛЬ ШААРДЛАГА 

 
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮЕ ШАТ 

 

Б-1. ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ 

Б-1.1. СХШ хийх жагсаалт бэлтгэх 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

1 FR\FCI-1.1.1.  

СХШ-ын жагсаалт маягт нь системд байршсан байх ба 

толгой буюу гарчиг хэсгийн мэдээлэл СХШ-ын нэгжийн 

нэр, хугацаа гэх мэт системээс бөглөгдөнө. Харин 

жагсаалт буюу үндсэн талбаруудад гараас мэдээлэл 

оруулахдаа системд урьдчилан байршсан 

байгууллагуудын жагсаалтаас сонгох боломжтой байна. 

 

2 FR\FCI-1.1.2.  

Байгууллагуудын жагсаалт нь системд урьдчилан 

байршсан байх ба тэр жагсаалтад нэмэх, хасах, өөрчлөлт 

оруулах боломжтой байна. Тус жагсаалт нь байгууллагын 

нэр, бүтгэлийн дугаар, удирдлагын мэдээлэл, төсөв, орон 

тоо, өмнө хийгдсэн СХШ-ын мэдээлэл, СХШ-ын  үр дүн, 

биелэлт зэрэг мэдээллийг агуулна. Энэ мэдээлэл нь 

байгууллагуудын жагсаалтаас СХШ хийх байгууллагыг 

сонгох үед, мөн СХШ-ын удирдамж боловсруулахад 

системээс шууд татагдана. 

 

3 FR\FCI-1.1.3.  

Байгууллагуудын жагсаалтад байгууллагуудыг улсын 

бүртгэлийн дугаараар нь шалгах замаар нэг байгууллагыг 

өөр өөр оноосон нэрээр давхардуулан бүртгэх эрсдэлээс 

сэргийлж систем автоматаар шалгана. 

 

4 FR\FCI-1.1.4.  
Жагсаалтын сүүлд хамгийн сүүлд шалгуулсан 

байгууллага, жагсаалтын эхэнд шалгуулаагүй 

байгууллагууд байрлана. 

 

5 FR\FCI-1.1.5.  

СХШ хийх жагсаалтад орсон байгууллага нь бусад 

байгууллагуудын СХШ болон дотоод аудитад  хамрагдаж 

байгаа эсэхийг системээс шалгадаг байх, шалгаад 

давхардал гарвал мэдэгдэл гарч ирнэ. 

 

6 FR\FCI-1.1.6.  
СХШ хийх жагсаалт маягтад түүнийг боловсруулан 

байцаагч төрөл бүрийн судалгаа, тооцоолол, нэмэлт 

мэдээлэл зэргийг файлаар хавсаргах боломжтой байна. 

 

7 FR\FCI-1.1.7.  
СХШ хийх жагсаалт маягт нь “боловсруулж байгаа” 

дараагийн шатны хяналтад ”илгээсэн”, “буцаасан”, 

“зөвшөөрсөн” гэсэн 4 төлөвтэй байна. 

 

8 FR\FCI-1.1.8.  
УАБ нь СХШ хийх жагсаалтыг бэлтгээд дараагийн шатны 

хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед 

хэлтсийн даргад системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ.  

 

9 FR\FCI-1.1.9.  
Хэлтсийн дарга СХШ хийх жагсаалтыг нээж, хянах үед 

системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

10 FR\FCI-1.1.10.  

Хэлтсийн дарга СХШ хийх жагсаалтыг хянаад, холбогдох 

талбар дээр чиглэл буюу comment бичээд “буцаах” төлөвт 

хадгалж хаах үед системээс УАБ-д СХШ буцаасан тухай 

мэдэгдэл ирнэ.  

 

11 FR\FCI-1.1.11.  

СХШ хийх жагсаалт маягт дээр Хэлтсийн даргын бичсэн 

чиглэл буюу comment талбар нь тус маягттай хамт 

хадгалагдаж, тус маягтыг дараа нь харахад хамт харагддаг, 

гэхдээ засвар, өөрчлөлт хийх боломжгүй байна. СХШ 

хийх жагсаалт маягтыг хэвлэхэд тус чиглэл буюу comment 

бичсэн талбар хэвлэгдэхгүй, маягт дангаараа хэвлэгдэнэ. 

 

12 FR\FCI-1.1.12.  УАБ нь СХШ хийх жагсаалтад засвар хийх үед системээс  
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буцаасан мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана . 

13 FR\FCI-1.1.13.  

УАБ нь СХШ хийх жагсаалтад дараагийн шатны хяналт 

хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед 

хэлтсийн даргад системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

 

14 FR\FCI-1.1.14.  
Хэлтсийн дарга СХШ хийх жагсаалтыг нээж, хянах үед 

системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

15 FR\FCI-1.1.15.  

Хэлтсийн дарга СХШ хийх жагсаалтыг хянаад, дараагийн 

шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж 

хаах үед Газрын даргад системээс автоматаар мэдэгдэл 

ирнэ. Систем нь хийсэн эрсдэлийн үнэлгээний файл, 

нэмэлт бусад судалгаа, мэдээлэл, өмнөх СХШ болон бусад 

шалгалт, аудитаар илэрч байсан зөрчил зэрэг мэдээлэл 

бүхий файлуудыг жагсаалтад бүх форматаар хавсаргах 

боломжтой байна. 

 

16 FR\FCI-1.1.16.  
Газрын дарга СХШ хийх жагсаалтыг нээж, хянах үед 

системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

17 FR\FCI-1.1.17.  

Газрын дарга СХШ хийх жагсаалтыг хянаад, холбогдох 

талбар дээр чиглэл буюу comment бичээд “буцаах” төлөвт 

хадгалж хаах үед системээс Хэлтсийн даргад СХШ 

буцаасан тухай мэдэгдэл ирнэ.  

 

18 FR\FCI-1.1.18.  
Хэлтсийн дарга СХШ хийх жагсаалтад засвар хийх үед 

системээс буцаасан мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана . 

 

19 FR\FCI-1.1.19.  

Хэлтсийн дарга СХШ хийх жагсаалтад дараагийн шатны 

хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед 

Газрын даргад системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

 

20 FR\FCI-1.1.20.  
Газрын дарга СХШ хийх жагсаалтыг нээж, хянах үед 

системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

21 FR\FCI-1.1.21.  

Газрын дарга СХШ хийх жагсаалтыг хянаж, зөвшөөрсөн 

төлөвт хадгалж хаахад СХШ жагсаалт засвар, өөрчлөлт 

хийх боломжгүй болно. 

 

22 FR\FCI-1.1.22.  

Эрх бүхий этгээд СХШ хийх жагсаалт маягтыг дэлгэцнээс 

хэвлэх, мөн pdf файл болгон хадгалж, download хийх 

боломжтой байна. 

 

 

Б-1.2. СХШ-ын жилийн төлөвлөгөө боловсруулах  

№ Код Шаардлага Тайлбар 

23 FR\FCI-1.2.1.  

Жилийн төлөвлөгөөний төсөл маягтын талбарууд нь СХШ 

хийх байгууллагын жагсаалтаас шууд системээс шууд 

бичигдэх ба үндсэн талбаруудын мэдээллийг гараас 

өөрчлөх боломжтой байна. 

 

24 FR\FCI-1.2.2.  
Жилийн төлөвлөгөөний маягт дээр Багийн ахлагч болон 

гишүүдийг  сонгохдоо тухайн нэгжийн ажилтнуудын 

жагсаалтаас сонгоно. 

 

25 FR\FCI-1.2.3.  
Багийн гишүүдийг ажилтнуудын жагсаалтаас сонгохоос 

гадна шинээр жагсаалтад байхгүй этгээдийн бүртгэлийг 

шинээр үүсгэж, багийн гишүүнд бүртгэх боломжтой байна 

 

26 FR\FCI-1.2.4.  
Жилийн төлөвлөгөөний төсөл маягт нь “боловсруулж 

байгаа” дараагийн шатны хяналтад ”илгээсэн”, 

“буцаасан”, “зөвшөөрсөн” гэсэн 4 төлөвтэй байна. 

 

27 FR\FCI-1.2.5.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын жилийн төлөвлөгөөний төсөл 

маягтыг нээж,  “боловсруулж байгаа” төлөвт хадгалснаас 

эхлэн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах алхмын 

хугацааны тоолуур ажиллаж эхэлнэ. 

 

28 FR\FCI-1.2.6.  Хэлтсийн дарга СХШ-ын Жилийн төлөвлөгөөний төслийг  
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боловсруулаад, дараагийн шатны хяналт хийлгүүлэхээр 

“илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед Газрын даргад 

системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ.  

29 FR\FCI-1.2.7.  
Газрын дарга СХШ-ын Жилийн төлөвлөгөөний төслийг 

нээж, хянах үед систем мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

30 FR\FCI-1.2.8.  

Газрын дарга СХШ-ын Жилийн төлөвлөгөөний төслийг 

хянаад, холбогдох талбар дээр чиглэл буюу comment 

бичээд “буцаах” төлөвт хадгалж хаах үед системээс 

Хэлтсийн даргад СХШ-ын Жилийн төлөвлөгөөний төсөл 

буцаасан тухай мэдэгдэл ирнэ.  

 

31 FR\FCI-1.2.9.  
Хэлтсийн дарга СХШ-ын Жилийн төлөвлөгөөний төсөлд 

засвар хийх үед системээс буцаасан мэдэгдлийг дэлгэцээс 

арилгана . 

 

32 FR\FCI-1.2.10.  

СХШ-ын Жилийн төлөвлөгөөний төсөл дээр Газрын 

даргын бичсэн чиглэл буюу comment талбар нь тус 

маягттай хамт хадгалагдаж, тус маягтыг дараа нь харахад 

хамт харагддаг, гэхдээ засвар, өөрчлөлт хийх боломжгүй 

байна. Жилийн төлөвлөгөөний төслийг хэвлэхэд тус 

чиглэл буюу comment бичсэн талбар хэвлэгдэхгүй, маягт 

дангаараа хэвлэгдэнэ. 

 

33 FR\FCI-1.2.11.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын Жилийн төлөвлөгөөний төсөлд 

дараагийн шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт 

шилжүүлж хаах үед Газрын даргад системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

 

34 FR\FCI-1.2.12.  
Газрын дарга СХШ-ын Жилийн төлөвлөгөөний төслийг 

нээж, хянах үед системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

35 FR\FCI-1.2.13.  

Газрын дарга СХШ-ын Жилийн төлөвлөгөөг хянаж, 

холбогдох талуудаас ирсэн санал болон ТЕЗ-ийн санал, 

чиглэлийг тусгах ба эдгээрийх дараа зөвшөөрсөн төлөвт 

хадгалж хаахад СХШ-ын Жилийн төлөвлөгөөний төсөл 

засвар, өөрчлөлт хийх боломжгүй болно. 

 

36 FR\FCI-1.2.14.  

Эрх бүхий этгээд нь Жилийн төлөвлөгөөний төслийг 

системээс нэгдсэн байдлаар 4 төлвөөр нь, мөн нэгжүүдээр, 

эсхүл  маягтын талбаруудаар нь  бүх Жилийн төлөвлөгөөг 

тодорхой хугацааны интервалаар эсхүл яг одоогийн 

статусаар нь нэгтгэх, хайлт хийх, төрөл бүрийн дүрслэлээр 

харуулах боломжтой байна.  

 

 

Б-1.3. Жилийн төлөвлөгөөг системд оруулах 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

37 FR\FCI-1.3.1.  

Жилийн төлөвлөгөө маягт нь Жилийн төлөвлөгөөний 

төсөл маягттай ижил бөгөөд түүнийг системээс дуудахад 

төсөл маягтын хамгийн сүүлийн хувилбар гарч ирэх ба 

түүний талбаруудад батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 

гараас засвар, өөрчлөлт хийх боломжтой байна. 

 

38 FR\FCI-1.3.2.  
Жилийн төлөвлөгөөний төсөл болон Батлагдсан Жилийн 

төлөвлөгөөний маягтууд нь “төсөл”, “батлагдсан” гэсэн 

тэмдэглэгээгээр ялгардаг байна. 

 

39 FR\FCI-1.3.3.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын Батлагдсан Жилийн 

төлөвлөгөөний дагуу холбогдох талбаруудад гараас 

засвар, өөрчлөлт хийх ба батлагдсан Жилийн төлөвлөгөөг 

pdf хэлбэрээр хавсаргана. 

 

40 FR\FCI-1.3.4.  
Хэлтсийн дарга Батлагдсан Жилийн төлөвлөгөөний 

маягтын талбаруудыг оруулж дуусаад, дараагийн шатны 

хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед 
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Газрын даргад системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ.  

41 FR\FCI-1.3.5.  
Газрын дарга Батлагдсан Жилийн төлөвлөгөөг нээж, хянах 

үед систем мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

42 FR\FCI-1.3.6.  

Газрын дарга Батлагдсан Жилийн төлөвлөгөөг хянаад, 

холбогдох талбар дээр чиглэл буюу comment бичээд 

“буцаах” төлөвт хадгалж хаах үед системээс Хэлтсийн 

даргад Батлагдсан Жилийн төлөвлөгөөг буцаасан тухай 

мэдэгдэл ирнэ.  

 

43 FR\FCI-1.3.7.  
Хэлтсийн дарга Батлагдсан Жилийн төлөвлөгөөнд засвар 

хийх үед системээс буцаасан мэдэгдлийг дэлгэцээс 

арилгана . 

 

44 FR\FCI-1.3.8.  

Батлагдсан жилийн төлөвлөгөө маягт дээр Газрын даргын 

бичсэн чиглэл буюу comment талбар нь тус маягттай хамт 

хадгалагдаж, тус маягтыг дараа нь харахад хамт харагддаг, 

гэхдээ засвар, өөрчлөлт хийх боломжгүй байна. 

Батлагдсан Жилийн төлөвлөгөөг хэвлэхэд тус чиглэл 

буюу comment бичсэн талбар хэвлэгдэхгүй, маягт 

дангаараа хэвлэгдэнэ. 

 

45 FR\FCI-1.3.9.  

Хэлтсийн дарга Батлагдсан Жилийн төлөвлөгөөнд 

дараагийн шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт 

шилжүүлж хаах үед Газрын даргад системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

 

46 FR\FCI-1.3.10.  
Газрын дарга Батлагдсан Жилийн төлөвлөгөөг нээж, хянах 

үед системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

47 FR\FCI-1.3.11.  

Газрын дарга Батлагдсан Жилийн төлөвлөгөөг хянаж, 

шаардлагатай бол холбогдох засвар, найруулгын өөрчлөлт 

хийгээд Батлагдсан Жилийн төлөвлөгөөг системд 

зөвшөөрч, “зөвшөөрсөн” төлөвт хадгална. 

 

48 FR\FCI-1.3.12.  

Жилийн төлөвлөгөө нь системд зөвшөөрөгдсөний дараа 

системийн мэдээллийн санд бүртгэгдэх ба бусад эрх бүхий 

хэрэглэгч тухайн жилийн төлөвлөгөөг харах, танилцах, 

татаж авах боломжтой байна.  

 

49 FR\FCI-1.3.13.  

Жилийн төлөвлөгөө батлагдаж, батлагдсан төлөвлөгөөг 

системд оруулж, зөвшөөрсний дараа аливаа засвар, 

өөрчлөлт оруулахаар бол зөвхөн Газрын даргын 

зөвшөөрлөөр системийн админ Хэлтсийн даргад 

төлөвлөгөөнд засвар, өөрчлөлт хийх эрх олгох ба хэлтсийн 

даргын хийсэн засвар, өөрчлөлт нь газрын даргаар 

хянагдсаны дараа системд зөвшөөрөгдөнө. 

 

50 FR\FCI-1.3.14.  

Засвар, өөрчлөлт хийгдсэний дараа системд Жилийн 

төлөвлөгөө нь засвар өөрчлөлт хийгдсэн тэмдэглэгээ 

харуулна. 

 

51 FR\FCI-1.3.15.  

Жилийн төлөвлөгөөнд батлагдаагүй СХШ гэнэт хийхээр 

болсон үед жилийн төлөвлөгөөнд засвар, өөрчлөлт хийх 

горимоор тус төлөвлөгдөөгүй СХШ-ыг системд оруулах 

ба тус СХШ-ыг гэнэт хийхээр болсон үндэслэл буюу 

шийдвэр, чиглэлийг төлөвлөгөөнд pdf файлаар хавсаргана. 
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Б-2. УДИРДАМЖ БОЛОВСРУУЛАХ 

Б-2.1. Шинэ СХШ-ын файл үүсгэх 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

52 FR\FCI-2.1.1.  

Багийн бүрэлдэхүүнд орсон ажилтнууд бүгд АСЗТМ 

бөглөж, СХШ хийх баг бүрдмэгц, Хэлтсийн дарга шинэ 

СХШ-ын ажлын файл цэсийг нээж, ажлын файл үүсгэнэ. 

Ажлын файлын СХШ-ын нэр, код, хугацаа, багийн 

бүрэлдэхүүн зэрэг мэдээлэлийг Жилийн төлөвлөгөөнөөс 

шууд татагдаж ирнэ. 

 

53 FR\FCI-2.1.2.  

Шинэ СХШ-ын ажлын файлд СХШ-ын нэрийг сонгосны 

дараа түүний холбогдох талбарууд буюу эхлэх дуусах 

хугацаа, код зэрэг мэдээлэл нь мөн СХШ-ын Жилийн 

төлөвлөгөөнөөс шууд татагдаж бөглөгдөнө. 

 

54 FR\FCI-2.1.3.  
Шинээр СХШ-ын файл үүсмэгч түүнд системд автоматаар 

дугаар буюу СХШ-ын код олгогдоно. 

 

55 FR\FCI-2.1.4.  
СХШ-ын дугаар нь тухайн СХШ-ын түлхүүр мэдээлэл 

бөгөөд СХШ-тай холбоотой системийн бүх мэдээлэл дээр 

СХШ-ын нэрийн хамт давхар бичигдэнэ. 

 

56 FR\FCI-2.1.5.  
СХШ-ын код нь улс даяар системийн хэмжээнд дахин 

давтагдахгүй дугаар байх бөгөөд СХШ-ыг кодчилох 

аргачлалыг СЯ-ны СХЭУГ боловсруулна.  

 

57 FR\FCI-2.1.6.  

Эрх бүхий этгээд нь байгууллагын хэмжээнд, аймаг, 

нийслэлийн хэмжээнд, эсхүл ТЕЗ-ийн хэмжээнд, эсхүл 

улсын хэмжээнд гэх мэтчилэн тодорхой хугацааны 

интервалаар, эсхүл тухайн үеийн байдлаар СХШ-ын 

жагсаалт үүсгэх боломжтой байх бөгөөд тэдгээрийг дотор 

нь төлвөөр нь болон бусад фильтерээр хайх, ангилах, 

эрэмбэлэх боломжтой байна. 

 

 

Б-2.2. Мэдүүлэг бөглөх 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

58 FR\FCI-2.2.1.  
СХШ эхлүүлэхийн өмнө Хэлтсийн дарга тухайн СХШ-ын 

багийн гишүүдэд АСЗТМ бөглөх эрхийг нээх ба эрх 

нээгдсэн ажилтнуудад АСЗТМ маягт идэвхижинэ. 

 

59 FR\FCI-2.2.2.  
АСЗТМ маягтыг нээх үед тухайн ажилтны мэдээлэл тус 

маягтын холбогдох талбаруудад системээс автоматаар 

бичигдэнэ.  

 

60 FR\FCI-2.2.3.  
Ажилтан холбогдох талбаруудад тэмдэглэгээ буюу 

сонголт хийх ба тайлбарыг холбогдох талбар дээр гараас 

бичнэ.  

 

61 FR\FCI-2.2.4.  

Ажилтан тус АСЗТМ маягт дээр Сонирхлын зөрчил 

үүссэн тухай тэмдэглэл хийсэн бол тус маягт нь Хэлтсийн 

дарга руу системээр автоматаар шилжиж ирэх ба 

Хэлтсийн даргад энэ үед системээс мэдэгдэл ирнэ. 

 

62 FR\FCI-2.2.5.  

Хэлтсийн даргыг системээс ирсэн мэдэгдлийн дагуу 

АСЗТМ-ийг хянаж, баталгаажуулах ба албан үүргээ 

гүйцэтгэхийг зөвшөөрөөгүй тохиолдолд тус маягт 

хаагдаж, шинээр багийн бүрэлдэхүүнд оруулах ажилтныг 

жагсаалтаас сонгох цонх автоматаар гарч ирэх ба 

жагсаалтаас хэн нэгийг сонгомогц түүнд АСЗТМ бөглөх 

эрх системээс шууд нээгдэж, тэр ажилтанд мөн системээс 

мэдэгдэл очно.  

 

63 FR\FCI-2.2.6.  Ийнхүү АСЗТМ бөглөсний дараа СХШ хийх багийн  
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бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон тохиолдолд системээс 

Жилийн төлөвлөгөөнд автоматаар өөрчлөлт хийж, 

шинэчлэгдэн бүрэлдэхүүнийг системд хадгалахыг 

Хэлтсийн даргаас асууна. Ингэхдээ системээс багийн 

бүрэлдэхүүнд орсон ажилтнуудад өөр СХШ-ын ажилд 

давхцаж ажиллах нөхцөл үүссэн эсэхийг автоматаар 

шалгаж, давхцал үүссэн бол хэлтсийн даргад ямар 

хугацаанд ямар СХШ дээр тус ажилтан давхцаж байгааг 

мэдээлнэ. Бүрэлдэхүүн системээс ингэж өөрчлөгдсөн 

тохиолдолд Хэлтсийн даргын зөвшөөрснөөр Жилийн 

төлөвлөгөөний зөвхөн Багийн бүрэлдэхүүний мэдээлэл 

өөрчлөгдөх боломжтой. 

64 FR\FCI-2.2.7.  

Ажилтнууд АСЗТМ бөглөж, ажил үүрэг хийхээр 

зөвшөөрөгдсөний дараа системээс тухайн ажилтан нь 

СХШ-ын өөр ажилтай давхцал үүсэж байгаа эсэхийг 

автоматаар шалгаж, Хэлтсийн даргад үр дүнг мэдээлнэ. 

 

65 FR\FCI-2.2.8.  

Эрх бүхий этгээд нь тодорхой хугацааны интервалаар, 

эсхүл яг тухайн үеийн байдлаарх ACЗТМ-ын жагсаалт 

болон тус маягтын талбаруудаар хайлт хийх, нэгтгэх, 

төрөл бүрийн дүрслэлээр харах боломжтой байна. 

 

 

Б-2.3. СХШ-ын Удирдамж боловсруулах 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

66 FR\FCI-2.3.1.  
Удирдамж маягт нь системд байрлах ба түүний толгой, 

гарчиг хэсгийн талбарууд нь системээс автоматаар 

бичигдэнэ.  

 

67 FR\FCI-2.3.2.  

Тус маягтын Нийтлэг зүйл, Хяналт шалгалтын зорилго, 

Үүрэг хариуцлага, Шалгалтад хамрагдах асуудлууд, Үр 

дүнг тайлагнах гэсэн талбарууд нь системээс бөглөгдсөн 

байх ба түүнийг гараас засвар хийх, найруулгыг 

өөрчлөхөөс гадна холбогдох бүлгийн гарчгийн дор 

мэдээлэл болон талбар шинээр нэмэх боломжтой байна. 

 

68 FR\FCI-2.3.3.  

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, хамрах хүрээ, хугацаа  нь 

Жилийн төлөвлөгөөнөөс шууд бичигдэх тусдаа талбарууд 

байх ба тус бүрд нь засвар хийх, найруулгыг өөрчлөх, 

мэдээлэл болон талбар нэмэх боломжтой байна. 

 

69 FR\FCI-2.3.4.  
Удирдамж маягт нь  “боловсруулж байгаа” дараагийн 

шатны хяналтад ”илгээсэн”, “буцаасан”, “зөвшөөрсөн” 

гэсэн 4 төлөвтэй байна. 

 

70 FR\FCI-2.3.5.  
Багийн ахлагч Удирдамж маягтын талбаруудад гараас 

мэдээлэл оруулах замаар өмнөх мэдээллийг засах, 

найруулах, эсхүл шинээр мэдээлэл үүсгэнэ. 

 

71 FR\FCI-2.3.6.  
Удирдамж маягтад багийн ахлагчид НУЗА, багийн 

гишүүдэд У, Хэлтсийн болон Газрын даргад УЗ, бусад эрх 

бүхий хэрэглэгчдэд У эрх олгоно. 

 

72 FR\FCI-2.3.7.  

Багийн ахлагч СХШ-ын Удирдамж маягт дээр 

Удирдамжийн төслийг бэлтгээд дараагийн шатны хяналт 

хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед 

Хэлтсийн даргад системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

 

73 FR\FCI-2.3.8.  
Хэлтсийн дарга СХШ-ын Удирдамжийн төслийг нээж, 

хянах үед системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

74 FR\FCI-2.3.9.  
Хэлтсийн дарга СХШ-ын Удирдамжийн төслийг шалгаад, 

засвар өөрчлөлт хийлгүүлэхээр “буцаах” төлвийг сонгох 

хаах үед багийн ахлагчид системээс мэдэгдэл ирнэ. 

 



      ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ  Design document  
 

 
    46 

75 FR\FCI-2.3.10.  

Багийн ахлагч засвар өөрчлөлт хийхээр СХШ-ын 

Удирдамжийн төслийг нээх үед мэдэгдэл автоматаар 

арилна. 

 

76 FR\FCI-2.3.11.  

Багийн ахлагч СХШ-ын Удирдамжийн төсөлд дараагийн 

шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж 

хаах үед хэлтсийн даргад системээс автоматаар мэдэгдэл 

ирнэ. 

 

77 FR\FCI-2.3.12.  
Хэлтсийн дарга СХШ-ын Удирдамжийн төслийг нээж, 

хянах үед системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

78 FR\FCI-2.3.13.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын Удирдамжийн төслийг хянаад, 

дараагийн шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт 

шилжүүлж хаах үед Газрын даргад системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

 

79 FR\FCI-2.3.14.  
Газрын дарга СХШ-ын Удирдамжийн төслийг нээж, хянах 

үед системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

80 FR\FCI-2.3.15.  

Газрын дарга СХШ-ын Удирдамжийн төслийг хянаад, 

холбогдох талбар дээр чиглэл буюу comment бичээд 

“буцаах” төлөвт хадгалж хаах үед системээс Хэлтсийн 

даргад СХШ-ын Удирдамжийн төслийг буцаасан тухай 

мэдэгдэл ирнэ. 

 

81 FR\FCI-2.3.16.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын Удирдамжийн төсөлд засвар 

хийх үед системээс буцаасан мэдэгдлийг дэлгэцээс 

арилгана . 

 

82 FR\FCI-2.3.17.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын Удирдамжийн төсөлд дараагийн 

шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж 

хаах үед Газрын даргад системээс автоматаар мэдэгдэл 

ирнэ. 

 

83 FR\FCI-2.3.18.  
Газрын дарга СХШ-ын Удирдамжийн төслийг нээж, хянах 

үед системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

84 FR\FCI-2.3.19.  

Газрын дарга СХШ-ын Удирдамжийн төслийг хянаж, 

шаардлагатай бол холбогдох засвар, найруулгыг хийгээд 

дараагийн шат буюу ТЕЗ-д хянуулахаар хэвлэх ба ТЕЗ-

ийн засвар, чиглэлийг тусгасны дараа”зөвшөөрсөн” төлөвт 

хадгалж хаахад СХШ-ын Удирдамжийн төсөл засвар, 

өөрчлөлт хийх боломжгүй болно. 

 

85 FR\FCI-2.3.20.  

Удирдамжийн маягтад хандсан бүх хандалт, оруулсан 

өөрчлөлт, Удирдамжийн төсөл маягтад хандах 

хэрэглэгчийн эрхийн өөрчлөлт зэрэг нь системд бүрэн 

бүртгэгдэж, эрх бүхий хэрэглэгч эдгээр мэдээллийг 

тодорхой хугацааны интервалаар, эсхүл хэрэглэгчээр, 

эсхүл үйлдлээр нь тус тус ангилан хайх, харах, үр дүнг 

татаж авах эрхтэй байна. 

 

87 FR\FCI-2.3.21.  

Удирдамжийн төсөл маягтад тухайн шатны хэрэглэгч 

өөрийн үйлдлийг хийж дуусаад илгээсэн бөгөөд, түүнийг 

нь дараагийн хяналт хийх ажилтан  зөвшөөрч (буцаагаагүй 

буюу), дараагийн шатны хяналтад шилжүүлсэн бол тухайн 

ажилтан дахиж Удирдамжийн төсөл маягтад засвар, 

өөрчлөлт хийх боломжийг системээс хаана. 

 

88 FR\FCI-2.3.22.  

Эрх бүхий этгээд нь байгууллагын хэмжээнд, аймаг, 

нийслэлийн хэмжээнд, эсхүл ТЕЗ-ийн хэмжээнд, эсхүл 

улсын хэмжээнд гэх мэтчилэн тодорхой хугацааны 

интервалаар, эсхүл тухайн үеийн байдлаар Удирдамжийн 

төслийн жагсаалт үүсгэх боломжтой байх бөгөөд 

тэдгээрийг дотор нь төлвөөр нь болон талбаруудаас хайх, 

ангилах, эрэмбэлэх болон үр дүнг жагсаалтаас гадна төрөл 

бүрийн дүрслэлээр харуулах боломжтой байна.  

 

89 FR\FCI-2.3.23.  Удирдамжийн төсөл “зөвшөөрсөн” төлөвт шилжсэнээс  
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хойш түүнд засвар, өөрчлөлт хийх боломжгүй болох 

бөгөөд зөвхөн Газрын даргын зөвшөөрлөөр системийн 

админ Хэлтсийн даргад засвар өөрчлөлт хийх эрх олгох ба 

хэлтсийн даргын хийсэн засвар, өөрчлөлтийг Газрын дарга 

хянаж, системд зөвшөөрнө. 

90 FR\FCI-2.3.24.  

СХШ-ын Удирдамж боловсруулах, хянах үйл 

ажиллагаанууд нь тодорхой тогтоосон хугацаатай байх ба 

эдгээр хугацааны тоолуур нь Удирдамжийн төслийн 

“боловсруулж байгаа” төлөвт шилжсэнээр тоологдож 

эхэлнэ. Хугацаа дуусах дөхмөгц ахлах байцаагч болон 

хэлтсийн даргад мэдэгдэл, анхааруулга ирдэг байх. Тус 

хугацааг зөвхөн Газрын дарга өөрчлөх, сунгах эрхтэй 

байна.  

 

91 FR\FCI-2.3.25.  
Удирдамжийн төслийг хугацаа хэтрүүлсэн бол хугацаа 

хэтэрсэн хоног нь нэмэлт мэдээлэл болж харагдана. 

 

 

Б-2.4. Батлагдсан Удирдамжийг системд оруулах 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

92 FR\FCI-2.4.1.  

Батлагдсан Удирдамжийн маягт нь Удирдамжийн төсөл 

маягттай ижил бөгөөд түүнийг системээс дуудахад төсөл 

маягтын хамгийн сүүлийн хувилбар гарч ирэх ба түүний 

талбаруудад батлагдсан Удирдамжийн дагуу гараас 

засвар, өөрчлөлт хийх боломжтой байна. 

 

93 FR\FCI-2.4.2.  
Удирдамжийн төсөл болон Батлагдсан Удирдамжийн 

маягтууд нь “төсөл”, “батлагдсан” гэсэн тэмдэглэгээгээр 

ялгардаг байна. 

 

94 FR\FCI-2.4.3.  

Багийн ахлагч СХШ-ын Батлагдсан Удирдамжийн дагуу 

Удирдамж маягтын холбогдох талбаруудад гараас засвар, 

өөрчлөлт хийх ба батлагдсан Батлагдсан удирдамжийг pdf 

хэлбэрээр хавсаргана. 

 

95 FR\FCI-2.4.4.  

Багийн ахлагч Батлагдсан удирдамжийг маягтын дагуу 

талбаруудад мэдээллийг оруулж дуусаад, дараагийн 

шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж 

хаах үед Хэлтсийн даргад системээс автоматаар мэдэгдэл 

ирнэ. 

 

96 FR\FCI-2.4.5.  
Хэлтсийн дарга Батлагдсан Удирдамжийг нээж, хянах үед 

систем мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

97 FR\FCI-2.4.6.  

Хэлтсийн дарга Батлагдсан Удирдамжийг хянаад, 

холбогдох талбар дээр чиглэл буюу comment бичээд 

“буцаах” төлөвт хадгалж хаах үед системээс Багийн 

ахлагчид Батлагдсан Удирдамжийг буцаасан тухай 

мэдэгдэл ирнэ. 

 

98 FR\FCI-2.4.7.  
Багийн ахлагч Батлагдсан Удирдамжид засвар хийх үед 

системээс буцаасан мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана . 

 

99 FR\FCI-2.4.8.  

Батлагдсан Удирдамж маягт дээр Газрын даргын бичсэн 

чиглэл буюу comment талбар нь тус маягттай хамт 

хадгалагдаж, тус маягтыг дараа нь харахад хамт харагддаг, 

гэхдээ засвар, өөрчлөлт хийх боломжгүй байна. 

Батлагдсан Удирдамжийг хэвлэхэд тус чиглэл буюу 

comment бичсэн талбар хэвлэгдэхгүй, маягт дангаараа 

хэвлэгдэнэ. 

 

100 FR\FCI-2.4.9.  
Багийн ахлагч Батлагдсан Удирдамжид дараагийн шатны 

хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед 

Хэлтсийн даргад системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 
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101 FR\FCI-2.4.10.  
Хэлтсийн дарга Батлагдсан Удирдамжийг нээж, хянах үед 

системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

102 FR\FCI-2.4.11.  

Хэлтсийн дарга Батлагдсан Удирдамжийг хянаж, 

шаардлагатай бол холбогдох засвар, найруулгын өөрчлөлт 

хийгээд Батлагдсан Удирдамжийг системд зөвшөөрч, 

“зөвшөөрсөн” төлөвт хадгална. 

 

103 FR\FCI-2.4.12.  

Батлагдсан удирдамж нь системд зөвшөөрөгдсөний дараа 

системийн мэдээллийн санд бүртгэгдэх ба бусад эрх бүхий 

хэрэглэгч тухайн батлагдсан удирдамжийг харах, 

танилцах, татаж авах боломжтой байна. 

 

104 FR\FCI-2.4.13.  

Удирдамж батлагдаж, батлагдсан удирдамжийг системд 

оруулж, зөвшөөрсний дараа аливаа засвар, өөрчлөлт хийх 

шаардлага гарвал зөвхөн Газрын даргын зөвшөөрлөөр 

системийн админ Хэлтсийн даргад удирдамжид засвар, 

өөрчлөлт хийх хугацаатай эрх олгох ба хэлтсийн даргын 

хийсэн засвар, өөрчлөлт нь газрын даргаар хянагдсаны 

дараа системд зөвшөөрөгдөнө. 

 

105 FR\FCI-2.4.14.  
Засвар, өөрчлөлт хийгдсэний дараа системд Удирдамж нь 

засвар өөрчлөлт хийгдсэн тэмдэглэгээ харуулна. 

 

106 FR\FCI-2.4.15.  

Удирдамжийн маягтад хандсан бүх хандалт, оруулсан 

өөрчлөлт, Удирдамжийн маягтад хандах хэрэглэгчийн 

эрхийн өөрчлөлт зэрэг нь системд бүрэн бүртгэгдэж, эрх 

бүхий хэрэглэгч эдгээр мэдээллийг тодорхой хугацааны 

интервалаар, эсхүл хэрэглэгчээр, эсхүл үйлдлээр нь тус 

тус ангилан хайх, харах, үр дүнг татаж авах эрхтэй байна. 

 

107 FR\FCI-2.4.16.  

Эрх бүхий этгээд нь байгууллагын хэмжээнд, аймаг, 

нийслэлийн хэмжээнд, эсхүл ТЕЗ-ийн хэмжээнд, эсхүл 

улсын хэмжээнд гэх мэтчилэн тодорхой хугацааны 

интервалаар, эсхүл тухайн үеийн байдлаар Удирдамжийн 

жагсаалт үүсгэх боломжтой байх бөгөөд тэдгээрийг дотор 

нь төлвөөр нь болон талбаруудаас хайх, ангилах, 

эрэмбэлэх болон үр дүнг жагсаалтаас гадна төрөл бүрийн 

дүрслэлээр харуулах боломжтой байна.  
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Б-3. СХШ ХИЙХ ХУВААРЬ БОЛОВСРУУЛАХ 

Б-3.1. СХШ-ын хуваарь боловсруулах 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

108 FR\FCI-3.1.1.  
СХШ-ын хуваарь маягт нь системд урьдчилан байршсан 

байх ба СХШ-ын нэр, код, зэрэг толгой, гарчгийн 

мэдээлэл системээс автоматаар бичигдэнэ. 

 

109 FR\FCI-3.1.2.  

Багийн ахлагч СХШ-ыг хэрэгжүүлэх горим бүрийг 

тодорхойлж, гараас оруулах ба харгалзах баганад түүнийг 

хэрэгжүүлэх багийн гишүүнийг жагсаалтаас сонгож, 

хэрэгжүүлэх хугацааг оруулна. 

 

110 FR\FCI-3.1.3.  
СХШ-ын хуваарь маягт дээр гарч ирэх Багийн гишүүдийн 

жагсаалт нь зөвхөн Төлөвлөгөө болон Удирдамжид байгаа 

ажилтнуудаар л хязгаарлагдана.  

 

111 FR\FCI-3.1.4.  

Хэрэгжүүлэх горимыг ажилтнуудад хуваарилахдаа талбар 

дээр хэрэгжүүлэх биет горим, сорилуудаас гадна 

Илрүүлэлтийг бүртгэл хөтлөх, Илрүүлэлтийн нэгтгэл 

хийх, Илрүүлэлтийн хураангуй хийх, Тэмдэглэлийн төсөл 

бэлтгэх зэрэг алхмуудыг энэ СХШ-ын хуваарь дээр хүн 

бүрээр, хугацаатай нь оруулж өгнө. 

 

112 FR\FCI-3.1.5.  

СХШ-ын горимыг хэрэгжүүлэх хугацааг  системээс СХШ-

ын төлөвлөгөө болон Удирдамжид заагдсан хугацаатай 

харьцуулж, шалгах ба хуваарь дээр тусгагдсан хамгийн 

сүүлийн хугацаа СХШ-ыг дуусах хугацаатай хэт ойрхон 

байж болохгүй. 

 

113 FR\FCI-3.1.6.  

Багийн ахлагч системд СХШ-ын ажлын хуваарийг хийх 

явцад системээс нэг хүнд тодорхой цаг хугацаанд ажил 

үүрэг давхцаж байгаа давхацлыг системээс давхар 

шалгаж, давхардал үүсмэгц мэдэгдэл ирнэ. 

 

114 FR\FCI-3.1.7.  
Тодорхой цаг хугацаанд нэг хүнд давхардсан ажил үүрэг 

хуваарилахыг системээс шалгаж, хориглоно. 

 

115 FR\FCI-3.1.8.  
СХШ-ын хуваарь дээр тусгагдаж, батлагдсан хугацаанууд 

нь дараагийн буюу талбарын ажлыг хэрэгжүүлэх шатанд 

системээс холбогдох маягтууд руу нь шууд татагдана.  

 

116 FR\FCI-3.1.9.  
СХШ-ын хуваарь маягт нь  “боловсруулж байгаа” 

дараагийн шатны хяналтад ”илгээсэн”, “буцаасан”, 

“зөвшөөрсөн” гэсэн 4 төлөвтэй байна. 

 

117 FR\FCI-3.1.10.  

СХШ-ын хуваарь маягтад багийн ахлагчид НУЗА, багийн 

гишүүдэд У, Хэлтсийн даргад УЗ, бусад эрх бүхий 

хэрэглэгчдэд У эрх олгоно. 

 

118 FR\FCI-3.1.11.  

Эрх бүхий этгээд нь байгууллагын хэмжээнд, аймаг, 

нийслэлийн хэмжээнд, эсхүл ТЕЗ-ийн хэмжээнд, эсхүл 

улсын хэмжээнд гэх мэтчилэн тодорхой хугацааны 

интервалаар, эсхүл тухайн үеийн байдлаар СХШ-ын 

хуваарийн жагсаалт үүсгэх боломжтой байх бөгөөд 

тэдгээрийг дотор нь төлвөөр нь болон талбаруудаас, эсхүл 

багийн гишүүдээр хайх, ангилах, эрэмбэлэх болон үр дүнг 

жагсаалтаас гадна төрөл бүрийн дүрслэлээр харуулах 

боломжтой байна.  

 

119 FR\FCI-3.1.12.  

Багийн ахлагч СХШ-ын Хуваарийг боловсруулах ба 

“боловсруулж байгаа” төлөвт хадгалах үед СХШ-ын 

ажлын хуваарь боловсруулах ажлын хугацааг тоолно. 

 

120 FR\FCI-3.1.13.  

Багийн ахлагч СХШ-ын Хуваарийг маягтын дагуу 

талбаруудад мэдээллийг оруулж дуусаад, дараагийн 

шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж 

хаах үед Хэлтсийн даргад системээс автоматаар мэдэгдэл 
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ирнэ.  

121 FR\FCI-3.1.14.  
Хэлтсийн дарга СХШ-ын Хуваарийг нээж, хянах үед 

систем мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

122 FR\FCI-3.1.15.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын Хуваарийг хянаад, холбогдох 

талбар дээр чиглэл буюу comment бичээд “буцаах” төлөвт 

хадгалж хаах үед системээс Багийн ахлагчид СХШ-ын 

Хуваарийг буцаасан тухай мэдэгдэл ирнэ.  

 

123 FR\FCI-3.1.16.  
Багийн ахлагч СХШ-ын Хуваарьт засвар хийх үед 

системээс буцаасан мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана . 

 

124 FR\FCI-3.1.17.  

СХШ-ын Хуваарь маягт дээр Хэлтсийн даргын бичсэн 

чиглэл буюу comment талбар нь тус маягттай хамт 

хадгалагдаж, тус маягтыг дараа нь харахад хамт харагддаг, 

гэхдээ засвар, өөрчлөлт хийх боломжгүй байна. СХШ-ын 

Хуваарь маягтыг хэвлэхэд тус чиглэл буюу comment 

бичсэн талбар хэвлэгдэхгүй, маягт дангаараа хэвлэгдэнэ. 

 

125 FR\FCI-3.1.18.  

Багийн ахлагч СХШ-ын Хуваарийг дараагийн шатны 

хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед 

Хэлтсийн даргад системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

 

126 FR\FCI-3.1.19.  
Хэлтсийн дарга СХШ-ын Хуваарийг нээж, хянах үед 

системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

127 FR\FCI-3.1.20.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын Хуваарийг хянаж, шаардлагатай 

бол холбогдох засвар, найруулгын өөрчлөлт хийгээд 

СХШ-ын Хуваарийг системд зөвшөөрч, “зөвшөөрсөн” 

төлөвт хадгална. 

 

128 FR\FCI-3.1.21.  

СХШ-ын хуваарь “зөвшөөрсөн” төлөвт шилжсэнээс хойш 

түүнд засвар, өөрчлөлт хийх боломжгүй болох бөгөөд 

зөвхөн Газрын даргын зөвшөөрлөөр системийн админ 

хэлтсийн даргад засвар өөрчлөлт хийх эрх олгох ба 

хэлтсийн даргын хийсэн засвар, өөрчлөлтийг Газрын дарга 

хянаж, системд зөвшөөрнө. 

 

129 FR\FCI-3.1.22.  

СХШ-ын хуваарь боловсруулах, хянах үйл ажиллагаанууд 

нь тодорхой тогтоосон хугацаатай байх ба эдгээр 

хугацааны тоолуур нь СХШ-ын хуваарь “боловсруулж 

байгаа” төлөвт шилжсэнээр тоологдож эхэлнэ. Хугацаа 

дуусах дөхмөгц багийн ахлагч болон хэлтсийн даргад 

мэдэгдэл, анхааруулга ирдэг байх. Тус хугацааг зөвхөн 

Газрын дарга өөрчлөх, сунгах эрхтэй байна.  

 

130 FR\FCI-3.1.23.  

СХШ-ын хуваарийг боловсруулахдаа хугацаа хэтрүүлсэн 

бол хугацаа хэтэрсэн хоног нь нэмэлт мэдээлэл болж 

харагдана. 
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ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮЕ ШАТ 

 

Б-4. ТАЛБАРЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ 

Б-4.1. СХШ хийх тухай Албан бичиг бэлтгэх 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

131 FR\FCI-4.1.1.  

Багийн ахлагч системээс Албан бичгийн маягтын 

загваруудаас СХШ хийх тухай загварыг сонгон татаж 

авна. 

СХШ болон Дотоод 

аудитад нийтлэг 

ашиглагддаг Албан 

бичгүүдийн 

загварууд системд 

урьдчилан байршсан 

байна. 

132 FR\FCI-4.1.2.  

Багийн ахлагчийн татан авсан Албан бичиг нь системээс 

дугаар авах бөгөөд тус дугаар нь СХШ-ын код ба энэ 

шалгалттай холбоотой хэд дэх албан бичиг болохыг дэс 

дараалан дугаарлана. 

 

133 FR\FCI-4.1.3.  
СХШ хийх тухай Албан бичгийн талбарууд нь системээс 

шууд татагдсан байх ба түүнд засвар, найруулгын 

өөрчлөлт гараас хийх боломжтой байна. 

 

134 FR\FCI-4.1.4.  
СХШ хийх тухай Албан бичигт Хавсралт 1: Удирдамж 

Хавсралт2: Бэлтгэх баримт материалын жагсаалт 

хавсаргана. 

 

135 FR\FCI-4.1.5.  
СХШ хийх тухай Албан бичгийн маягт нь  “боловсруулж 

байгаа” дараагийн шатны хяналтад ”илгээсэн”, 

“буцаасан”, “зөвшөөрсөн” гэсэн 4 төлөвтэй байна. 

 

136 FR\FCI-4.1.6.  

Багийн ахлагч СХШ хийх тухай Албан бичгийг 

боловсруулах ба “боловсруулж байгаа” төлөвт хадгалах 

үед СХШ хийх тухай Албан бичиг боловсруулах ажлын 

хугацааг тоолж эхэлнэ. 

 

137 FR\FCI-4.1.7.  

Багийн ахлагч СХШ хийх тухай Албан бичгийн маягтын 

дагуу талбаруудад мэдээллийг оруулж дуусаад, дараагийн 

шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж 

хаах үед Хэлтсийн даргад системээс автоматаар мэдэгдэл 

ирнэ.  

 

138 FR\FCI-4.1.8.  
Хэлтсийн дарга СХШ хийх тухай Албан бичгийг нээж, 

хянах үед систем мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

139 FR\FCI-4.1.9.  

Хэлтсийн дарга СХШ хийх тухай Албан бичгийг хянаад, 

холбогдох талбар дээр чиглэл буюу comment бичээд 

“буцаах” төлөвт хадгалж хаах үед системээс Багийн 

ахлагчид СХШ хийх тухай Албан бичгийг буцаасан тухай 

мэдэгдэл ирнэ.  

 

140 FR\FCI-4.1.10.  
Багийн ахлагч СХШ хийх тухай Албан бичигт засвар хийх 

үед системээс буцаасан мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана . 

 

141 FR\FCI-4.1.11.  

СХШ хийх тухай Албан бичиг маягт дээр Хэлтсийн 

даргын бичсэн чиглэл буюу comment талбар нь тус 

маягттай хамт хадгалагдаж, тус маягтыг дараа нь харахад 

хамт харагддаг, гэхдээ засвар, өөрчлөлт хийх боломжгүй 

байна. СХШ хийх тухай Албан бичиг маягтыг хэвлэхэд 

тус чиглэл буюу comment бичсэн талбар хэвлэгдэхгүй, 

маягт дангаараа хэвлэгдэнэ. 

 

142 FR\FCI-4.1.12.  

Багийн ахлагч СХШ хийх тухай Албан бичгийг дараагийн 

шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж 

хаах үед Хэлтсийн даргад системээс автоматаар мэдэгдэл 

ирнэ. 

 

143 FR\FCI-4.1.13.  Хэлтсийн дарга СХШ хийх тухай Албан бичгийг нээж,  
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хянах үед системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

144 FR\FCI-4.1.14.  

Хэлтсийн дарга СХШ хийх тухай Албан бичгийг хянаад, 

шаардлагатай бол холбогдох засвар, найруулга хийгээд 

дараагийн шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт 

шилжүүлж хаах үед Газрын даргад системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

 

145 FR\FCI-4.1.15.  

Газрын дарга Албан бичгийн төслийг хянаад, засвар, 

өөрчлөлт хийлгэх бол холбогдох чиглэл, comment-ийг 

холбогдох талбар дээр бөглөж, “буцаасан” төлвийг сонгож 

хадгална. 

 

146 FR\FCI-4.1.16.  
Энэ үед системээс автоматаар Хэлтсийн даргад Албан 

бичгийн төсөл буцаасан мэдэгдэл ирнэ. 

 

147 FR\FCI-4.1.17.  

Хэлтсийн даргач СХШ хийх тухай Албан бичигт засвар 

хийх үед системээс буцаасан мэдэгдлийг дэлгэцээс 

арилгана . 

 

148 FR\FCI-4.1.18.  

СХШ хийх тухай Албан бичиг маягт дээр Газрын даргын 

бичсэн чиглэл буюу comment талбар нь тус маягттай хамт 

хадгалагдаж, тус маягтыг дараа нь харахад хамт харагддаг, 

гэхдээ засвар, өөрчлөлт хийх боломжгүй байна. СХШ 

хийх тухай Албан бичиг маягтыг хэвлэхэд тус чиглэл 

буюу comment бичсэн талбар хэвлэгдэхгүй, маягт 

дангаараа хэвлэгдэнэ. 

 

149 FR\FCI-4.1.19.  

Хэлтсийн дарга СХШ хийх тухай Албан бичгийг 

дараагийн шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт 

шилжүүлж хаах үед Газрын даргад системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

 

150 FR\FCI-4.1.20.  
Газрын дарга СХШ хийх тухай Албан бичгийг нээж, хянах 

үед системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

151 FR\FCI-4.1.21.  

Газрын дарга Албан бичгийн төслийг хянаад, 

шаардлагатай бол холбогдох талбарууд дээр засвар, 

сайжруулалт хийгээд, Албан бичгийг “зөвшөөрсөн” 

төлөвт хадгалах ба үүнээс хойш Албан бичгийн төсөлд 

засвар, өөрчлөлт хийх боломжгүй болно. 

 

152 FR\FCI-4.1.22.  

СХШ хийх тухай Албан бичиг боловсруулах, хянах үйл 

ажиллагаанууд нь тодорхой тогтоосон хугацаатай байх ба 

эдгээр хугацааны тоолуур нь СХШ хийх тухай Албан 

бичиг “боловсруулж байгаа” төлөвт шилжсэнээр 

тоологдож эхэлнэ. Хугацаа дуусах дөхмөгц багийн ахлагч 

болон хэлтсийн даргад мэдэгдэл, анхааруулга ирдэг байх. 

Тус хугацааг зөвхөн Газрын дарга өөрчлөх, сунгах эрхтэй 

байна.  

 

153 FR\FCI-4.1.23.  

СХШ хийх тухай Албан бичиг боловсруулахдаа хугацаа 

хэтрүүлсэн бол хугацаа хэтэрсэн хоног нь нэмэлт мэдээлэл 

болж харагдана. 
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Б-5. СХШ-ЫН ТАЛБАРЫН АЖЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

Б-5.1. Илрүүлэлтийн бүртгэл хөтлөх 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

154 FR\FCI-5.1.1.  

Багийн гишүүдэд СХШ-ын батлагдсан хуваарь дээр 

тодорхойлсон горим, сорил бүрээр Илрүүлэлтийн бүртгэл 

хийгдэх ёстой бөгөөд системээс үүнийг хянаж, 

хуваарилсан горим, сорил бүрд дор хаяж 1 илрүүлэлтийн 

бүртгэл бүртгэгдсэн эсэхийг шалгана. 

 

155 FR\FCI-5.1.2.  

Системээс Багийн гишүүн бүрд СХШ-ын батлагдсан 

хуваарь дээр байгаа хугацаанд багтааж Илрүүлэлтийн 

бүртгэл хөтөлсөн эсэхийг хугацаагаар нь хянах ба хугацаа 

дуусах дөхмөгц системээс анхааруулга мэдэгдэл ирнэ. 

 

156 FR\FCI-5.1.3.  

СХШ-ын хуваарь дээр байгаа тодорхой горим, сорилыг 

хэрэгжүүлж дуусах  хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд тухайн 

горим, сорилтой холбоотой Илрүүлэлтийн бүртгэлийг 

идэвхжүүлэх боломжтой болох ба түүнийг Газрын даргын 

зөвшөөрлөөр дахин идэвхижүүлж, тодорхой хугацааны 

дотор бүртгэх боломжтой болно. Сунгасан хугацаа 

дуусмагц дахин зөвхөн Газрын даргын зөвшөөрлөөр 

сунгах боломжтой байна. 

 

157 FR\FCI-5.1.4.  

Илрүүлэлтийн бүртгэл маягтын холбогдох талбарууд нь 

СХШ-ын ажлын хуваарь маягтаас УАБ болон УБ тус бүр 

дээр автоматаар бичигдэж ирнэ. Үүнд хэрэгжүүлэх горим, 

сорилын нэр нь гол үзүүлэлт байна. СХШ-ын Ажлын 

хуваарь дээр байгаа Хэрэгжүүлэх горим, сорил тус бүр 

дээр дор хаяж 1, түүнээс олон (хязгааргүй) Илрүүлэлтийн 

бүртгэл хөтлөх боломжтой ба тухайн горим, сорилын 

дугаар-кодыг Илрүүлэлийн бүртгэл бүр агуулж байна. 

 

158 FR\FCI-5.1.5.  

Зөрчлийн ангилал нь системд жагсаалт байдлаар 

урьдчилан орсон байх бөгөөд зөрчлийн ангиллыг 

жагсаалтаас сонгох үед түүний харгалзах зөрчигдсөн хууль 

тогтоомжийн заалт нь шалгуур хэсэгт системээс 

автоматаар татагдаж ирнэ. Ямар зөрчлийн ангилал нь 

хууль тогтоомжийн ямар заалттай уялдахыг системд 

урьдчилан оруулсан байна.  

 

159 FR\FCI-5.1.6.  
Тухайн горим, сорилоор хайлт хийхэд тус горим, сорилын 

хүрээнд бүртгэсэн бүх Илрүүлэлтийн бүртгэл жагсаалтаар 

харагддаг байх боломжтой байна. 

 

160 FR\FCI-5.1.7.  
Илрүүлэлтийн бүртгэлүүд нь Бүртгэсэн байцаагч, 

хэрэгжүүлэх горим, зөрчлийн ангилал гэх зэргээр хайлт 

хийгдэх, нэгтгэгдэх, ангилагдах боломжтой байна.  

 

161 FR\FCI-5.1.8.  

Илрүүлэлтийн бүртгэлд холбогдох нотлох баримтыг болон 

хэрэгжүүлсэн горим, сорилын файлууд болон шалгагдагч 

талаас өгсөн тайлбар, баримтыг бүх хэлбэрээр (word, excel, 

pdf болон зураг) хавсаргах боломжтой байна. 

 

162 FR\FCI-5.1.9.  
Илрүүлэлтийн бүртгэлд тухайн УАБ, эсхүл УБ нь НУЗ 

эрхтэй байх бөгөөд Хэлтсийн дарга болон газрын дарга У 

эрхтэй байна. 

 

163 FR\FCI-5.1.10.  

Илрүүлэлтийн бүртгэл үүсмэгц хандсан бүх хандалт, 

оруулсан өөрчлөлт, Илрүүлэлтийн бүртгэлд хандах 

хэрэглэгчийн эрхийн өөрчлөлт зэрэг нь системд бүрэн 

бүртгэгдэж, эрх бүхий хэрэглэгч эдгээр мэдээллийг 

тодорхой хугацааны интервалаар, эсхүл хэрэглэгчээр, 

эсхүл үйлдлээр нь тус тус ангилан хайх, харах, үр дүнг 

татаж авах эрхтэй байна. 

 

 FR\FCI-5.1.11.  Илрүүлэлтийн бүртгэлийн хугацаа нь системээс хянагдаж,  
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бүртгэгдэж байх бөгөөд хугацаа хэтэрч, хугацаа сунгасан 

тохиолдолд хэтэрсэн хугацаа нь тусдаа мэдээлэгдэж байна. 

164 FR\FCI-5.1.12.  

Эрх бүхий этгээд нь байгууллагын хэмжээнд, аймаг, 

нийслэлийн хэмжээнд, эсхүл ТЕЗ-ийн хэмжээнд, эсхүл 

улсын хэмжээнд гэх мэтчилэн тодорхой хугацааны 

интервалаар, эсхүл тухайн үеийн байдлаар Илрүүлэлтийн 

бүртгэлийн жагсаалт үүсгэх боломжтой байх бөгөөд 

тэдгээрийг дотор нь зөрчлийн ангиллаар болон 

байцаагчдын нэрээр, хугацаагаар хайх, ангилах, эрэмбэлэх 

болон үр дүнг жагсаалтаас гадна төрөл бүрийн дүрслэлээр 

харуулах боломжтой байна. 

 

 

Б-5.2. УАБ-ийн Акт тогтоох 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

165 FR\FCI-5.2.1.  

СХШ-ын УАБ-ийн Акт маягт нь систем дээр урьдчилсан 

байрласан байх бөгөөд түүний гарчиг буюу толгой хэсэг нь 

системээс буюу СХШ-ын файлын үндсэн мэдээллээс 

автоматаар татагдах бусад талбаруудыг гараас оруулна. 

 

166 FR\FCI-5.2.2.  

СХШ-ын УАБ-ийн акт маягт нь СХШ-ын код болон акт 

тавьж байгаа байцаагчийг илэрхийлсэн дугаар бүхий 

кодтой байх бөгөөд тухайн СХШ-ын хувьд дэс дараалсан 

дугаараар бас дугаарлагдана.  

(аа) –( бб) – (вввввв) 

үүнд:  (дэс дараалсан 

дугаар) – 

(байцаагчийн дугаар) 

– (СХШ-ын код)  

167 FR\FCI-5.2.3.    

168 FR\FCI-5.2.4.  
СХШ-ын УАБ-ийн Акт нь “боловсруулж байгаа” 

дараагийн шатны хяналтад ”илгээсэн”, “буцаасан”, 

“зөвшөөрсөн” “цуцалсан”гэсэн 5 төлөвтэй байна. 

 

169 FR\FCI-5.2.5.  
УБ СХШ-ын УАБ-ийн Акт маягтын талбаруудыг бөглөх ба 

“боловсруулж байгаа” төлөвт хадгална. 

 

170 FR\FCI-5.2.6.  

УБ нь СХШ-ын УАБ-ийн Актын талбаруудад мэдээллийг 

оруулж дуусаад, дараагийн шатны хяналт хийлгүүлэхээр 

“илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед УАБ-д системээс 

автоматаар мэдэгдэл ирнэ.  

 

171 FR\FCI-5.2.7.  
УАБ СХШ-ын УАБ-ийн Актыг нээж, хянах үед систем 

мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

172 FR\FCI-5.2.8.  

УАБ СХШ-ын УАБ-ийн Актыг хянаад, холбогдох талбар 

дээр чиглэл буюу comment бичээд “буцаах” төлөвт 

хадгалж хаах үед системээс Багийн ахлагчид СХШ хийх 

тухай Албан бичгийг буцаасан тухай мэдэгдэл ирнэ.   

 

173 FR\FCI-5.2.9.  
УБ СХШ-ын УАБ-ийн Актад засвар хийх үед системээс 

буцаасан мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

174 FR\FCI-5.2.10.  

УАБ СХШ-ын УАБ-ийн Актыг хянаад, үндэслэлгүй гэж 

үзвэл цуцалж болох бөгөөд холбогдох талбар дээр чиглэл 

буюу comment бичээд “цуцалсан” төлөвт хадгалж хаана. 

 

175 FR\FCI-5.2.11.  
Энэ үед УБ-ид СХШ-ын УАБ-ийн Актыг цуцалсан 

мэдэгдэл системээс автоматаар ирнэ 

 

176 FR\FCI-5.2.12.  
УБ холбогдох талбар буюу comment танилцах үед 

системээс цуцалсан мэдэгдэлийг автоматаар арилгана. 

 

177 FR\FCI-5.2.13.  

СХШ-ын УАБ-ийн Актын маягтад холбогдох талбар дээр 

буцаасан болон цуцалсан тухай УАБ-ийн бичсэн чиглэл  

буюу comment нь тус маягттай хамт хадгалагдаж, тус 

маягтыг дараа нь харахад хамт харагддаг, гэхдээ засвар, 

өөрчлөлт хийх боломжгүй байна. СХШ-ын УАБ-ийн Акт 

маягтыг хэвлэхэд тус чиглэл буюу comment бичсэн талбар 
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хэвлэгдэхгүй, маягт дангаараа хэвлэгдэнэ. 

178 FR\FCI-5.2.14.  

УБ СХШ-ын УАБ-ийн Актад засвар, өөрчлөлт хийгээд  

дараагийн шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт 

шилжүүлж хаах үед УАБ-д системээс автоматаар мэдэгдэл 

ирнэ. 

 

179 FR\FCI-5.2.15.  
УАБ СХШ-ын УАБ-ийн Актыг нээж, хянах үед системээс 

мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

180 FR\FCI-5.2.16.  

УАБ СХШ-ын УАБ-ийн Актыг хянаад, шаардлагатай бол 

холбогдох засвар, найруулга хийгээд “зөвшөөрсөн” төлөвт 

шилжүүлж хаана  

 

181 FR\FCI-5.2.17.  
УАБ “зөвшөөрсөн” төлөвт хадгалсан СХШ-ын УАБ-ийн 

Актыг хэвлэнэ. 

 

182 FR\FCI-5.2.18.  

Хэвлэсэн УАБ-ийн Актыг албажуулж, холбогдох талд 

хүргүүлэх ба Хэвлэсэн Актыг системд Актын төсөлд pdf 

хэлбэрээр баримтжуулж хавсаргана. 

 

183 FR\FCI-5.2.19.  

УАБ-ийн Акт маягтад хандсан бүх хандалт, оруулсан 

өөрчлөлт, хандах хэрэглэгчийн эрхийн өөрчлөлт зэрэг нь 

системд бүрэн бүртгэгдэж, эрх бүхий хэрэглэгч эдгээр 

мэдээллийг тодорхой хугацааны интервалаар, эсхүл 

хэрэглэгчээр, эсхүл үйлдлээр нь тус тус ангилан хайх, 

харах, үр дүнг татаж авах эрхтэй байна. 

 

184 FR\FCI-5.2.20.  

Эрх бүхий этгээд нь байгууллагын хэмжээнд, аймаг, 

нийслэлийн хэмжээнд, эсхүл ТЕЗ-ийн хэмжээнд, эсхүл 

улсын хэмжээнд гэх мэтчилэн тодорхой хугацааны 

интервалаар, эсхүл тухайн үеийн байдлаар УАБ-ийн 

Актын жагсаалт үүсгэх боломжтой байх бөгөөд тэдгээрийг 

дотор нь төлвөөр нь, зөрчлийн ангиллаар болон 

байцаагчдын нэрээр, байгууллагын нэрээр, хугацаагаар 

хайх, ангилах, эрэмбэлэх болон үр дүнг жагсаалтаас гадна 

төрөл бүрийн дүрслэлээр харуулах боломжтой байна. 

 

 

Б-5.3. УАБ-ийн Албан шаардлага өгөх 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

185 FR\FCI-5.3.1.  

СХШ-ын УАБ-ийн Албан шаардлага болон УБ-ийн Албан 

шаардлага маягтууд нь систем дээр урьдчилан байрласан 

байх бөгөөд тэдгээрийн аль нэгийг системээс эхэлж 

сонгоно. Эдгээр маягтын гарчиг буюу толгой хэсэг нь 

системээс буюу СХШ-ын файлын үндсэн мэдээллээс 

автоматаар татагдаж, бусад талбаруудыг гараас оруулна. 

 

186 FR\FCI-5.3.2.  

СХШ-ын УАБ-ийн Албан шаардлага маягт нь СХШ-ын 

код болон Албан шаардлага өгч байгаа байцаагчийг 

илэрхийлсэн дугаар бүхий кодтой байх бөгөөд тухайн 

СХШ-ын хувьд дэс дараалсан дугаараар бас дугаарлагдана.  

(аа) –( бб) – (вввввв) 

үүнд:  (дэс дараалсан 

дугаар) – 

(байцаагчийн дугаар) 

– (СХШ-ын код)  

187 FR\FCI-5.3.3.  
СХШ-ын УАБ-ийн Албан шаардлага нь “боловсруулж 

байгаа” дараагийн шатны хяналтад ”илгээсэн”, “буцаасан”, 

“зөвшөөрсөн” “цуцалсан”гэсэн 5 төлөвтэй байна. 

 

188 FR\FCI-5.3.4.  
УБ СХШ-ын УАБ-ийн Албан шаардлага маягтын 

талбаруудыг бөглөх ба “боловсруулж байгаа” төлөвт 

хадгална. 

 

189 FR\FCI-5.3.5.  

УБ нь СХШ-ын УАБ-ийн Албан шаардлагын талбаруудад 

мэдээллийг оруулж дуусаад, дараагийн шатны хяналт 

хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед УАБ-д 

системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ.  
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190 FR\FCI-5.3.6.  
УАБ СХШ-ын УАБ-ийн Албан шаардлагыг нээж, хянах 

үед систем мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

191 FR\FCI-5.3.7.  

УАБ СХШ-ын УАБ-ийн Албан шаардлагыг хянаад, 

холбогдох талбар дээр чиглэл буюу comment бичээд 

“буцаах” төлөвт хадгалж хаах үед системээс Багийн 

ахлагчид СХШ хийх тухай Албан бичгийг буцаасан тухай 

мэдэгдэл ирнэ.   

 

192 FR\FCI-5.3.8.  
УБ СХШ-ын УАБ-ийн Албан шаардлагад засвар хийх үед 

системээс буцаасан мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

193 FR\FCI-5.3.9.  

УАБ СХШ-ын УАБ-ийн Албан шаардлагыг хянаад, 

үндэслэлгүй гэж үзвэл цуцалж болох бөгөөд холбогдох 

талбар дээр чиглэл буюу comment бичээд “цуцалсан” 

төлөвт хадгалж хаана. 

 

194 FR\FCI-5.3.10.  
Энэ үед УБ-ид СХШ-ын УАБ-ийн Албан шаардлагыг 

цуцалсан мэдэгдэл системээс автоматаар ирнэ 

 

195 FR\FCI-5.3.11.  
УБ холбогдох талбар буюу commentтай танилцах үед 

системээс цуцалсан мэдэгдэлийг автоматаар арилгана. 

 

196 FR\FCI-5.3.12.  

СХШ-ын УАБ-ийн Албан шаардлагын маягтад холбогдох 

талбар дээр буцаасан болон цуцалсан тухай УАБ-ийн 

бичсэн чиглэл comment нь тус маягттай хамт хадгалагдаж, 

тус маягтыг дараа нь харахад хамт харагддаг, гэхдээ 

засвар, өөрчлөлт хийх боломжгүй байна. Албан 

шаардлагыг хэвлэхэд тус чиглэл буюу comment бичсэн 

талбар хэвлэгдэхгүй, маягт дангаараа хэвлэгдэнэ. 

 

197 FR\FCI-5.3.13.  

УБ СХШ-ын УАБ-ийн Албан шаардлагад засвар, өөрчлөлт 

хийгээд  дараагийн шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” 

төлөвт шилжүүлж хаах үед УАБ-д системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

 

198 FR\FCI-5.3.14.  
УАБ СХШ-ын УАБ-ийн Албан шаардлагыг нээж, хянах 

үед системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

199 FR\FCI-5.3.15.  

УАБ СХШ-ын УАБ-ийн Албан шаардлагыг хянаад, 

шаардлагатай бол холбогдох засвар, найруулга хийгээд 

“зөвшөөрсөн” төлөвт шилжүүлж хаана  

 

200 FR\FCI-5.3.16.  
УАБ “зөвшөөрсөн” төлөвт хадгалсан СХШ-ын УАБ-ийн 

Албан шаардлагыг хэвлэнэ. 

 

201 FR\FCI-5.3.17.  

Хэвлэсэн УАБ-ийн Албан шаардлагыг албажуулж, 

холбогдох талд хүргүүлэх ба Хэвлэсэн Албан шаардлагыг 

системд Албан шаардлагын төсөлд pdf хэлбэрээр 

баримтжуулж хавсаргана. 

 

202 FR\FCI-5.3.18.  

УАБ-ийн Албан шаардлага маягтад хандсан бүх хандалт, 

оруулсан өөрчлөлт, хандах хэрэглэгчийн эрхийн өөрчлөлт 

зэрэг нь системд бүрэн бүртгэгдэж, эрх бүхий хэрэглэгч 

эдгээр мэдээллийг тодорхой хугацааны интервалаар, эсхүл 

хэрэглэгчээр, эсхүл үйлдлээр нь тус тус ангилан хайх, 

харах, үр дүнг татаж авах эрхтэй байна. 

 

203 FR\FCI-5.3.19.  

Эрх бүхий этгээд нь байгууллагын хэмжээнд, аймаг, 

нийслэлийн хэмжээнд, эсхүл ТЕЗ-ийн хэмжээнд, эсхүл 

улсын хэмжээнд гэх мэтчилэн тодорхой хугацааны 

интервалаар, эсхүл тухайн үеийн байдлаар УАБ-ийн Албан 

шаардлагын жагсаалт үүсгэх боломжтой байх бөгөөд 

тэдгээрийг дотор нь төлвөөр нь, зөрчлийн ангиллаар болон 

байцаагчдын нэрээр, байгууллагын нэрээр, хугацаагаар 

хайх, ангилах, эрэмбэлэх болон үр дүнг жагсаалтаас гадна 

төрөл бүрийн дүрслэлээр харуулах боломжтой байна. 
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Б-5.4. Илрүүлэлтийн нэгтгэл ба Илрүүлэлтийн хураангуй хийх 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

204 FR\FCI-5.4.1.  

Багийн гишүүд буюу УБ, УАБ нар нь Илэрсэн 

асуудлуудыг нэгтгэхийн тулд системд урьдчилан оруулсан 

Илрүүлэлтийн нэгтгэл маягтыг идэвхижүүлэх ба энэ 

маягтын толгой буюу гарчиг хэсэг нь СХШ-ын ажлын 

файлаас, харин үндсэн талбарууд нь Илрүүлэлтийн бүртгэл 

маягтуудаас автоматаар татагдана. 

 

205 FR\FCI-5.4.2.  

Илрүүлэлтийн нэгтгэл нь дурын тооны (нэг, эсхүл түүнээс 

олон) талбаруудыг Илрүүлэлтийн бүртгэлээс нэгтгэж, 

найруулж шинээр талбар дээр нэгтгэж бичих боломжтой 

байна. 

 

206 FR\FCI-5.4.3.  
Илрүүлэлтийн бүртгэлээс татагдан ирсэн талбарууд дээр 

тэмдэглэл хийх ба тэмдэглэл хийсэн талбарууд нь 

Нэгтгэлийн талбар дээр нэгтгэгдэнэ гэсэн үг. 

 

207 FR\FCI-5.4.4.  

Нэгтгэлд огт хамрагдаагүй талбар (Илрүүлэлтийн 

бүртгэлээс татагдаж ирсэн ) үлдсэн эсэхийг системээс 

байнга автоматаар хянаж, байна. Нэгтгээгүй талбар үлдсэн 

үед  Илрүүлэлтийн нэгтгэл маягтыг хаах, хадгалах 

боломжгүй, системээс анхааруулга өгнө 

 

208 FR\FCI-5.4.5.  
Илрүүлэлтийн нэгтгэл маягт нь “боловсруулж байгаа” 

”илгээсэн”, “буцаасан”, “зөвшөөрсөн” гэсэн 4 төлөвтэй 

байна. 

 

209 FR\FCI-5.4.6.  

СХШ-ын багийн гишүүд илрүүлэлтүүдэд дүн шинжилгээ 

хийж, илрүүлэлтүүдийн шинж чанар, шалтгаан нөхцөл 

болон үр дагавар, цаашид авах арга хэмжээ тус бүрээр 

нарийвчлан судалж, Илрүүлэлтийн нэгтгэл маягтын 

талбарууд дээр гараас засвар, өөрчлөлт хийнэ 

 

210 FR\FCI-5.4.7.  

Илрүүлэлтийн нэгтгэл маягт нь “илгээсэн” төлөвт 

шилжмэгц системээс автоматаар СХШ-ын багийн ахлагчид 

Илрүүлэлтийн нэгтгэлийг хянуулахаар илгээсэн мэдэгдэл 

ирнэ. 

 

211 FR\FCI-5.4.8.  
Багийн ахлагч Илрүүлэлтийн нэгтгэлийг нээж, хянах үед 

систем мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

212 FR\FCI-5.4.9.  

Багийн ахлагч Илрүүлэлтийн нэгтгэлийг хянаад, 

холбогдох талбар дээр чиглэл буюу comment бичээд 

“буцаах” төлөвт хадгалж хаах үед системээс Багийн 

гишүүдэд Илрүүлэлтийн нэгтгэлийг буцаасан тухай 

мэдэгдэл ирнэ.  

 

213 FR\FCI-5.4.10.  
Багийн гишүүд Илрүүлэлтийн нэгтгэлд засвар хийх үед 

буцаасан мэдэгдэл дэлгэцээс арилна . 

 

214 FR\FCI-5.4.11.  

Илрүүлэлтийн нэгтгэл дээр Багийн ахлагчийн  бичсэн 

чиглэл буюу comment талбар нь тус маягттай хамт 

хадгалагдаж, тус маягтыг дараа нь харахад хамт харагддаг, 

гэхдээ засвар, өөрчлөлт хийх боломжгүй байна. 

Илрүүлэлтийн нэгтгэлийг хэвлэхэд тус чиглэл буюу 

comment бичсэн талбар хэвлэгдэхгүй, маягт дангаараа 

хэвлэгдэнэ. 

 

215 FR\FCI-5.4.12.  

Багийн гишүүд Илрүүлэлтийн нэгтгэлд дараагийн шатны 

хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед 

Багийн ахлагчид системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

 

216 FR\FCI-5.4.13.  
Багийн ахлагч Илрүүлэлтийн нэгтгэлийг нээж, хянах үед 

системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

217 FR\FCI-5.4.14.  
Багийн ахлагч Илрүүлэлтийн нэгтгэлийг хянаад, 

шаардлагатай бол холбогдох засвар, найруулга хийгээд 
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дараагийн шатанд Илрүүлэлтийн хураангуйд 

нэгтгүүлэхээр “зөвшөөрсөн” төлөвт шилжүүлж хаах үед 

Илрүүлэлтийн нэгтгэлийн талбарууд нь Илрүүлэлтийн 

хураангуй маягт руу автоматаар татагдана.  

218 FR\FCI-5.4.15.  

Илрүүлэлтийн нэгтгэл хийх, хянах хугацаа нь системээс 

хянагдаж, бүртгэгдэж байх бөгөөд хугацаа хэтэрч, хугацаа 

сунгасан тохиолдолд хэтэрсэн хугацаа нь тусдаа 

мэдээлэгдэж байна. 

 

219 FR\FCI-5.4.16.  

СХШ багийн ахлагч нь УБ болон УАБ нарын бэлтгэсэн 

“Илрүүлэлтийн нэгтгэл” -үүдийг дахин нэгтгэж, хураангуй 

болгох бөгөөд энэ зорилгоор Илрүүлэлтийн хураангуй 

маягтыг нээнэ. 

 

220 FR\FCI-5.4.17.  

Илрүүлэлтийн хураангуй маягтын толгой буюу гарчиг нь 

СХШ-ын ажлын файлаас татагдаж ирэх ба үндсэн 

талбарууд нь Илрүүлэлтийн нэгтгэл маягтуудын 

талбаруудаас татагдана.  

 

221 FR\FCI-5.4.18.  

Багийн ахлагч нь Илрүүлэлтийн нэгтгэлийн талбаруудыг 

хураангуйлж, нэгдсэн нэг талбарт нэгтгэхийн тулд нэгтгэх 

талбаруудыг сонгон тэмдэглэгээ хийнэ. 

 

222 FR\FCI-5.4.19.  

Илрүүлэлтийн хураангуйд огт хамрагдаагүй талбар 

(Илрүүлэлтийн нэгтгэлээс татагдаж ирсэн ) үлдсэн эсэхийг 

системээс байнга автоматаар хянаж, байна. Хураангуйд 

нэгтгэгдээгүй талбар үлдсэн үед  Илрүүлэлтийн хураангуй 

маягтыг хаах, хадгалах боломжгүй, системээс анхааруулга 

өгнө.  

 

223 FR\FCI-5.4.20.  

Багийн ахлагч Илрүүлэлтийн хураангуй маягтын дагуу 

талбаруудад мэдээллийг нэгтгэж дуусаад, дараагийн 

шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж 

хаах үед Хэлтсийн даргад системээс автоматаар мэдэгдэл 

ирнэ.  

 

224 FR\FCI-5.4.21.  
Хэлтсийн дарга Илрүүлэлтийн хураангуйг нээж, хянах үед 

систем мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

225 FR\FCI-5.4.22.  

Хэлтсийн дарга Илрүүлэлтийн хураангуйг хянаад, 

холбогдох талбар дээр чиглэл буюу comment бичээд 

“буцаах” төлөвт хадгалж хаах үед системээс Багийн 

ахлагчид Илрүүлэлтийн хураангуйг буцаасан тухай 

мэдэгдэл ирнэ.  

 

226 FR\FCI-5.4.23.  
Багийн ахлагч Илрүүлэлтийн хураангуйд засвар хийх үед 

системээс буцаасан мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана . 

 

227 FR\FCI-5.4.24.  

Илрүүлэлтийн хураангуй дээр Хэлтсийн даргын бичсэн 

чиглэл буюу comment талбар нь тус маягттай хамт 

хадгалагдаж, тус маягтыг дараа нь харахад хамт харагддаг, 

гэхдээ засвар, өөрчлөлт хийх боломжгүй байна. 

Илрүүлэлтийн хураангуй маягтыг хэвлэхэд тус чиглэл 

буюу comment бичсэн талбар хэвлэгдэхгүй, маягт 

дангаараа хэвлэгдэнэ. 

 

228 FR\FCI-5.4.25.  

Багийн ахлагч Илрүүлэлтийн хураангуйг дараагийн шатны 

хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед 

Хэлтсийн даргад системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

 

229 FR\FCI-5.4.26.  
Хэлтсийн дарга Илрүүлэлтийн хураангуйг нээж, хянах үед 

системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

230 FR\FCI-5.4.27.  

Хэлтсийн дарга СХШ хийх тухай Албан бичгийг хянаад, 

шаардлагатай бол холбогдох засвар, найруулга хийгээд 

СХШ-ын Тэмдэглэлд нэгтгүүлэхээр “зөвшөөрсөн” төлөвт 

шилжүүлж хаана.  

 

231 FR\FCI-5.4.28.  
Илрүүлэлтийн хураангуй маягтыг “зөвшөөрсөн” төлөвт 

хадгалахад системээс автоматаар СХШ-ын Тэмдэглэлийн 
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холбогдох талбарууд руу шууд татагдана. 

232 FR\FCI-5.4.29.  

Илрүүлэлтийн хураангуй хийх хугацаа нь системээс 

хянагдаж, бүртгэгдэж байх бөгөөд хугацаа хэтэрч, хугацаа 

сунгасан тохиолдолд хэтэрсэн хугацаа нь тусдаа 

мэдээлэгдэж байна. 

 

233 FR\FCI-5.4.30.  

Илрүүлэлтийн хураангуй болон Илрүүлэлтийн нэгтгэл 

маягтуудад хандсан бүх хандалт, оруулсан өөрчлөлт, 

хандах хэрэглэгчийн эрхийн өөрчлөлт зэрэг нь системд 

бүрэн бүртгэгдэж, эрх бүхий хэрэглэгч эдгээр мэдээллийг 

тодорхой хугацааны интервалаар, эсхүл хэрэглэгчээр, 

эсхүл үйлдлээр нь тус тус ангилан хайх, харах, үр дүнг 

татаж авах эрхтэй байна. 

 

234 FR\FCI-5.4.31.  

Эрх бүхий этгээд нь байгууллагын хэмжээнд, аймаг, 

нийслэлийн хэмжээнд, эсхүл ТЕЗ-ийн хэмжээнд, эсхүл 

улсын хэмжээнд гэх мэтчилэн тодорхой хугацааны 

интервалаар, эсхүл тухайн үеийн байдлаар Илрүүлэлтийн 

нэгтгэл болон Илрүүлэлтийн хураангуй жагсаалт үүсгэх 

боломжтой байх бөгөөд тэдгээрийг дотор нь төлвөөр нь, 

зөрчлийн ангиллаар болон байцаагчдын нэрээр, 

байгууллагын нэрээр, хугацаагаар хайх, ангилах, 

эрэмбэлэх болон үр дүнг жагсаалтаас гадна төрөл бүрийн 

дүрслэлээр харуулах боломжтой байна. 
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ТАЙЛАГНАЛЫН ҮЕ ШАТ 

 
Б-6. СХШ-ЫН ТЭМДЭГЛЭЛ БИЧИХ  

Б-6.1. СХШ-ын Тэмдэглэл бичих 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

235 FR\FCI-6.1.1.  

СХШ-ын Тэмдэглэл бэлтгэхийн тулд системд урьдчилан 

оруулсан СХШ-ын Тэмдэглэл маягтыг идэвхижүүлэх ба 

энэ маягтын толгой буюу гарчиг хэсэг нь СХШ-ын ажлын 

файлаас, харин үндсэн талбарууд нь СХШ-ын Удирдамж 

болон Илрүүлэлтийн хураангуй маягтуудаас автоматаар 

татагдана. 

 

236 FR\FCI-6.1.2.  
СХШ-ын Тэмдэглэл маягтын талбарууд нь засвар, 

өөрчлөлт хийх болон гараас мэдээлэл нэмж оруулах 

боломжтой байна. 

 

237 FR\FCI-6.1.3.  
СХШ-ын Тэмдэглэл маягт нь “боловсруулж байгаа” 

”илгээсэн”, “буцаасан”, “зөвшөөрсөн” гэсэн 4 төлөвтэй 

байна. 

 

238 FR\FCI-6.1.4.  

Багийн ахлагч СХШ-ын Тэмдэглэлийн төслийг 

боловсруулаад дараагийн шатны хяналтад “илгээсэн” 

төлөвт шилжмэгц системээс автоматаар Хэлтсийн даргад 

СХШ-ын Тэмдэглэлийг хянуулахаар илгээсэн мэдэгдэл 

ирнэ. 

 

239 FR\FCI-6.1.5.  
Хэлтсийн дарга СХШ-ын Тэмдэглэлийг нээж, хянах үед 

систем мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

240 FR\FCI-6.1.6.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын Тэмдэглэлийг хянаад, холбогдох 

талбар дээр чиглэл буюу comment бичээд “буцаах” төлөвт 

хадгалж хаах үед системээс Багийн ахлагчид СХШ-ын 

Тэмдэглэлийг буцаасан тухай мэдэгдэл ирнэ.  

 

241 FR\FCI-6.1.7.  
Багийн ахлагч СХШ-ын Тэмдэглэлд засвар хийх үед 

системээс буцаасан мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана . 

 

242 FR\FCI-6.1.8.  

СХШ-ын Тэмдэглэл дээр Хэлтсийн даргын бичсэн чиглэл 

буюу comment талбар нь тус маягттай хамт хадгалагдаж, 

тус маягтыг дараа нь харахад хамт харагддаг, гэхдээ 

засвар, өөрчлөлт хийх боломжгүй байна. СХШ-ын 

Тэмдэглэлийг хэвлэхэд тус чиглэл буюу comment бичсэн 

талбар хэвлэгдэхгүй, маягт дангаараа хэвлэгдэнэ. 

 

243 FR\FCI-6.1.9.  
Багийн ахлагч СХШ-ын Тэмдэглэлийг дараагийн шатны 

хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед 

Хэлтсийн даргад системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

 

244 FR\FCI-6.1.10.  
Хэлтсийн дарга СХШ-ын Тэмдэглэлийг нээж, хянах үед 

системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

245 FR\FCI-6.1.11.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын Тэмдэглэлийг хянаад, 

шаардлагатай бол холбогдох засвар, найруулга хийгээд 

шалгуулагч талаа санал авахаар “буцаасан” төлөвт 

шилжүүлж хаана.  

 

246 FR\FCI-6.1.12.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын Тэмдэглэлийг хянасны нэгэн 

адил зарчмаар шалгагдагч талын тайлбар, саналыг СХШ-

ын Тэмдэглэлд тусгасан байдлыг дахин хянаад, 

шаардлагатай бол холбогдох засвар, найруулга хийгээд 

ДАХ-нд танилцуулахаар “зөвшөөрсөн” төлөвт шилжүүлж 

хаана. 

 

247 FR\FCI-6.1.13.  

СХШ-ын Тэмдэглэл бэлтгэх хугацаа нь системээс 

хянагдаж, бүртгэгдэж байх бөгөөд хугацаа хэтэрч, хугацаа 

сунгасан тохиолдолд хэтэрсэн хугацаа нь тусдаа 

мэдээлэгдэж байна. 
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248 FR\FCI-6.1.14.  

СХШ-ын Тэмдэглэл маягтад хандсан бүх хандалт, 

оруулсан өөрчлөлт, хандах хэрэглэгчийн эрхийн өөрчлөлт 

зэрэг нь системд бүрэн бүртгэгдэж, эрх бүхий хэрэглэгч 

эдгээр мэдээллийг тодорхой хугацааны интервалаар, эсхүл 

хэрэглэгчээр, эсхүл үйлдлээр нь тус тус ангилан хайх, 

харах, үр дүнг татаж авах эрхтэй байна. 

 

249 FR\FCI-6.1.15.  

Эрх бүхий этгээд нь байгууллагын хэмжээнд, аймаг, 

нийслэлийн хэмжээнд, эсхүл ТЕЗ-ийн хэмжээнд, эсхүл 

улсын хэмжээнд гэх мэтчилэн тодорхой хугацааны 

интервалаар, эсхүл тухайн үеийн байдлаар СХШ-ын 

Тэмдэглэл жагсаалт үүсгэх боломжтой байх бөгөөд 

тэдгээрийг дотор нь төлвөөр нь, зөрчлийн ангиллаар болон 

байцаагчдын нэрээр, байгууллагын нэрээр, хугацаагаар 

хайх, ангилах, эрэмбэлэх болон үр дүнг жагсаалтаас гадна 

төрөл бүрийн дүрслэлээр харуулах боломжтой байна. 

 

250 FR\FCI-6.1.16.  

СХШ дууссаны дараа багийн гишүүн тус бүрийн 

илрүүлэлт, бичсэн тэмдэглэл, зөвлөмжийг тусгайлан 

харьцуулах, нэгтгэж харах боломжтой байна  

 

251 FR\FCI-6.1.17.  

Нэгдсэн шалгалтын үед илрүүлэлтүүд нь систем дээр 

субьектүүдээр болон үндсэн ангиллаар харагддаг байх, үр 

дүнг дэлгэцээр харах болон хэвлэх, хадгалах боломжтой 

байна. 

 

 

Б-6.2. ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын танилцуулга бэлтгэх 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

252 FR\FCI-6.2.1.  

ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын Танилцуулга бэлтгэхийн 

тулд системд урьдчилан оруулсан маягтуудыг 

идэвхижүүлэх ба энэ маягтын толгой буюу гарчиг хэсэг нь 

СХШ-ын ажлын файлаас, харин үндсэн талбарууд нь 

СХШ-ын Тэмдэглэлээс автоматаар татагдана. 

 

253 FR\FCI-6.2.2.  
ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын Танилцуулга маягтуудын 

талбарууд нь засвар, өөрчлөлт хийх болон гараас мэдээлэл 

нэмж оруулах боломжтой байна. 

 

254 FR\FCI-6.2.3.  
ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын Танилцуулга маягтууд нь 

“боловсруулж байгаа” ”илгээсэн”, “буцаасан”, 

“зөвшөөрсөн” гэсэн 4 төлөвтэй байна. 

 

255 FR\FCI-6.2.4.  

Багийн ахлагч ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын 

Танилцуулгын төслийг боловсруулаад дараагийн шатны 

хяналтад “илгээсэн” төлөвт шилжмэгц системээс 

автоматаар Хэлтсийн даргад ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-

ын Танилцуулгыг хянуулахаар илгээсэн мэдэгдэл ирнэ. 

 

256 FR\FCI-6.2.5.  
Хэлтсийн дарга ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын 

Танилцуулгыг нээж, хянах үед систем мэдэгдлийг 

дэлгэцээс арилгана. 

 

257 FR\FCI-6.2.6.  

Хэлтсийн дарга ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын 

Танилцуулгыг хянаад, холбогдох талбар дээр чиглэл буюу 

comment бичээд “буцаах” төлөвт хадгалж хаах үед 

системээс Багийн ахлагчид ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-

ын Танилцуулгыг буцаасан тухай мэдэгдэл ирнэ.  

 

258 FR\FCI-6.2.7.  
Багийн ахлагч ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын 

Танилцуулгад засвар хийх үед системээс буцаасан 

мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана . 

 

259 FR\FCI-6.2.8.  
ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын Танилцуулга дээр 

Хэлтсийн даргын бичсэн чиглэл буюу comment талбар нь 
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тус маягттай хамт хадгалагдаж, тус маягтыг дараа нь 

харахад хамт харагддаг, гэхдээ засвар, өөрчлөлт хийх 

боломжгүй байна. ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын 

Танилцуулгыг хэвлэхэд тус чиглэл буюу comment бичсэн 

талбар хэвлэгдэхгүй, маягт дангаараа хэвлэгдэнэ. 

260 FR\FCI-6.2.9.  

Багийн ахлагч ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын 

Танилцуулгыг дараагийн шатны хяналт хийлгүүлэхээр 

“илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

 

261 FR\FCI-6.2.10.  

Хэлтсийн дарга ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын 

Танилцуулгыг нээж, хянах үед системээс мэдэгдлийг 

дэлгэцээс арилгана. 

 

262 FR\FCI-6.2.11.  

Хэлтсийн дарга ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын 

Танилцуулгыг хянаад, шаардлагатай бол холбогдох 

засвар, найруулга хийгээд Газрын даргын хяналтад 

хийлгүүлэхээр “илгээсэн” төлөвт шилжүүлж хаах үед 

Газрын даргад системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

 

263 FR\FCI-6.2.12.  

Газрын дарга ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын 

Танилцуулгыг нээж, хянах үед системээс мэдэгдлийг 

дэлгэцээс арилгана. 

 

264 FR\FCI-6.2.13.  

Газрын дарга ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын 

Танилцуулгыг хянаад, холбогдох талбар дээр чиглэл буюу 

comment бичээд “буцаах” төлөвт хадгалж хаах үед 

системээс Хэлтсийн даргад ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-

ын Танилцуулгыг буцаасан тухай мэдэгдэл ирнэ. 

 

265 FR\FCI-6.2.14.  

Хэлтсийн дарга ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын 

Танилцуулгад засвар хийх үед системээс буцаасан 

мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана . 

 

266 FR\FCI-6.2.15.  

Хэлтсийн дарга ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын 

Танилцуулгыг дараагийн шатны хяналт хийлгүүлэхээр 

“илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед Газрын даргад 

системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

 

267 FR\FCI-6.2.16.  

Газрын дарга ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын 

Танилцуулгыг нээж, хянах үед системээс мэдэгдлийг 

дэлгэцээс арилгана. 

 

268 FR\FCI-6.2.17.  

Газрын дарга ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын 

Танилцуулгыг хянаж, шаардлагатай бол холбогдох засвар, 

найруулгыг хийгээд дараагийн шат буюу ТЕЗ-д 

хянуулахаар хэвлэх ба ТЕЗ-ийн засвар, чиглэлийг 

тусгасны дараа”зөвшөөрсөн” төлөвт хадгалж хаахад ДАХ-

ны тогтоол болон СХШ-ын Танилцуулга засвар, өөрчлөлт 

хийх боломжгүй болно. 

 

269 FR\FCI-6.2.18.  

ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын Танилцуулгад хандсан 

бүх хандалт, оруулсан өөрчлөлт, хандах хэрэглэгчийн 

эрхийн өөрчлөлт зэрэг нь системд бүрэн бүртгэгдэж, эрх 

бүхий хэрэглэгч эдгээр мэдээллийг тодорхой хугацааны 

интервалаар, эсхүл хэрэглэгчээр, эсхүл үйлдлээр нь тус 

тус ангилан хайх, харах, үр дүнг татаж авах эрхтэй байна. 

 

270 FR\FCI-6.2.19.  

ДАХ-ны тогтоол болон СХШ-ын Танилцуулгыг хугацаа 

хэтрүүлсэн бол хугацаа хэтэрсэн хоног нь нэмэлт мэдээлэл 

болж харагдана. 
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Б-6.3. ДАХ-ны тогтоолыг системд бүртгэх 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

271 FR\FCI-6.3.1.  

Батлагдсан ДАХ-ны тогтоол маягт нь ДАХ-ны тогтоолын 

төсөл маягттай ижил бөгөөд түүнийг системээс дуудахад 

төсөл маягтын хамгийн сүүлийн хувилбар гарч ирэх ба 

түүний талбаруудад батлагдсан ДАХ-ны тогтоолын дагуу 

гараас засвар, өөрчлөлт хийх боломжтой байна. 

 

272 FR\FCI-6.3.2.  
ДАХ-ны тогтоолын төсөл болон Батлагдсан ДАХ-ны 

тогтоолын маягтууд нь “төсөл”, “батлагдсан” гэсэн 

тэмдэглэгээгээр ялгардаг байна. 

 

273 FR\FCI-6.3.3.  

Багийн ахлагч Батлагдсан ДАХ-ны тогтоолын дагуу ДАХ-

ны тогтоол маягтын холбогдох талбаруудад гараас засвар, 

өөрчлөлт хийх ба батлагдсан Батлагдсан ДАХ-ны 

тогтоолыг PDF хэлбэрээр хавсаргана. 

 

274 FR\FCI-6.3.4.  

Багийн ахлагч Батлагдсан ДАХ-ны тогтоолыг маягтын 

дагуу талбаруудад мэдээллийг оруулж дуусаад, дараагийн 

шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж 

хаах үед Хэлтсийн даргад системээс автоматаар мэдэгдэл 

ирнэ. 

 

275 FR\FCI-6.3.5.  
Хэлтсийн дарга Батлагдсан ДАХ-ны тогтоолыг нээж, 

хянах үед систем мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

276 FR\FCI-6.3.6.  

Хэлтсийн дарга Батлагдсан ДАХ-ны тогтоолыг хянаад, 

холбогдох талбар дээр чиглэл буюу comment бичээд 

“буцаах” төлөвт хадгалж хаах үед системээс Багийн 

ахлагчид Батлагдсан ДАХ-ны тогтоолыг буцаасан тухай 

мэдэгдэл ирнэ. 

 

277 FR\FCI-6.3.7.  
Багийн ахлагч Батлагдсан ДАХ-ны тогтоолд засвар хийх 

үед системээс буцаасан мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана . 

 

278 FR\FCI-6.3.8.  

Батлагдсан ДАХ-ны тогтоол маягт дээр хэлтсийн даргын 

бичсэн чиглэл буюу comment талбар нь тус маягттай хамт 

хадгалагдаж, тус маягтыг дараа нь харахад хамт харагддаг, 

гэхдээ засвар, өөрчлөлт хийх боломжгүй байна. 

Батлагдсан ДАХ-ны тогтоолыг хэвлэхэд тус чиглэл буюу 

comment бичсэн талбар хэвлэгдэхгүй, маягт дангаараа 

хэвлэгдэнэ. 

 

279 FR\FCI-6.3.9.  
Багийн ахлагч Батлагдсан ДАХ-ны тогтоолд дараагийн 

шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж 

хаах үед Хэлтсийн даргад системээс мэдэгдэл ирнэ. 

 

280 FR\FCI-6.3.10.  
Хэлтсийн дарга Батлагдсан ДАХ-ны тогтоолыг нээж, 

хянах үед системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

281 FR\FCI-6.3.11.  

Хэлтсийн дарга Батлагдсан ДАХ-ны тогтоолыг хянаж, 

шаардлагатай бол холбогдох засвар, найруулгын өөрчлөлт 

хийгээд Батлагдсан ДАХ-ны тогтоолыг системд зөвшөөрч, 

“зөвшөөрсөн” төлөвт хадгална. 

 

282 FR\FCI-6.3.12.  

Батлагдсан ДАХ-ны тогтоол нь системд зөвшөөрөгдсөний 

дараа системийн мэдээллийн санд бүртгэгдэх ба бусад эрх 

бүхий хэрэглэгч тухайн батлагдсан удирдамжийг харах, 

танилцах, татаж авах боломжтой байна. 

 

283 FR\FCI-6.3.13.  

ДАХ-ны тогтоол батлагдаж, батлагдсан ДАХ-ны 

тогтоолыг системд оруулж, зөвшөөрсний дараа аливаа 

засвар, өөрчлөлт хийх шаардлага гарвал зөвхөн Газрын 

даргын зөвшөөрлөөр системийн админ Хэлтсийн даргад 

Батлагдсан ДАХ-ны тогтоолд засвар, өөрчлөлт хийх 

хугацаатай эрх олгох ба хэлтсийн даргын хийсэн засвар, 

өөрчлөлт нь газрын даргаар хянагдсаны дараа системд 

зөвшөөрөгдөнө. 
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284 FR\FCI-6.3.14.  

Засвар, өөрчлөлт хийгдсэний дараа системд Батлагдсан 

ДАХ-ны тогтоол нь “засвар өөрчлөлт хийгдсэн” гэдэг 

тэмдэглэгээ харуулна. 

 

285 FR\FCI-6.3.15.  

Батлагдсан ДАХ-ны тогтоолд хандсан бүх хандалт, 

оруулсан өөрчлөлт, хандах хэрэглэгчийн эрхийн өөрчлөлт 

зэрэг нь системд бүрэн бүртгэгдэж, эрх бүхий хэрэглэгч 

эдгээр мэдээллийг тодорхой хугацааны интервалаар, эсхүл 

хэрэглэгчээр, эсхүл үйлдлээр нь тус тус ангилан хайх, 

харах, үр дүнг татаж авах эрхтэй байна. 

 

286 FR\FCI-6.3.16.  

Эрх бүхий этгээд нь байгууллагын хэмжээнд, аймаг, 

нийслэлийн хэмжээнд, эсхүл ТЕЗ-ийн хэмжээнд, эсхүл 

улсын хэмжээнд гэх мэтчилэн тодорхой хугацааны 

интервалаар, эсхүл тухайн үеийн байдлаар Батлагдсан 

ДАХ-ны тогтоолын жагсаалт үүсгэх боломжтой байх 

бөгөөд тэдгээрийг дотор нь төлвөөр нь болон 

талбаруудаас хайх, ангилах, эрэмбэлэх болон үр дүнг 

жагсаалтаас гадна төрөл бүрийн дүрслэлээр харуулах 

боломжтой байнаа.  
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ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ШАЛГАХ ҮЕ ШАТ 

 
Б-7. СХШ-ЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ШАЛГАХ 
Б-7.1. СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах ажлыг төлөвлөх 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

287 FR\FCI-7.1.1.  

СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах 

төлөвлөгөөний төсөл маягтын  байгууллагыг сонгохдоо 

СХШ хийсэн байгууллагын жагсаалтаас сонгож, 

системээс шууд бичигдэх ба үндсэн талбаруудын мэдээлэл 

буюу СХШ-ын шийдвэрүүд нь тус СХШ-ын файлаас шууд 

татагдана. 

 

288 FR\FCI-7.1.2.  

СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах 

төлөвлөгөөний маягт дээр Багийн ахлагч болон гишүүдийг  

сонгохдоо тухайн нэгжийн ажилтнуудын жагсаалтаас 

сонгоно. 

 

289 FR\FCI-7.1.3.  
Багийн гишүүдийг ажилтнуудын жагсаалтаас сонгохоос 

гадна шинээр жагсаалтад байхгүй этгээдийн бүртгэлийг 

шинээр үүсгэж, багийн гишүүнд бүртгэх боломжтой байна 

 

290 FR\FCI-7.1.4.  

СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах 

төлөвлөгөөний төсөл маягт нь “боловсруулж байгаа” 

дараагийн шатны хяналтад ”илгээсэн”, “буцаасан”, 

“зөвшөөрсөн” гэсэн 4 төлөвтэй байна. 

 

291 FR\FCI-7.1.5.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах төлөвлөгөөний төсөл маягтыг нээж,  “боловсруулж 

байгаа” төлөвт хадгалснаас эхлэн СХШ-ын шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг шалгах төлөвлөгөө боловсруулах алхмын 

хугацааны тоолуур ажиллаж эхэлнэ. 

 

292 FR\FCI-7.1.6.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах төлөвлөгөөний төслийг боловсруулаад, дараагийн 

шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж 

хаах үед Газрын даргад системээс автоматаар мэдэгдэл 

ирнэ.  

 

293 FR\FCI-7.1.7.  
Газрын дарга СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах 

төлөвлөгөөний төслийг нээж, хянах үед систем 

мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

294 FR\FCI-7.1.8.  

Газрын дарга СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах 

төлөвлөгөөний төслийг хянаад, холбогдох талбар дээр 

чиглэл буюу comment бичээд “буцаах” төлөвт хадгалж 

хаах үед системээс Хэлтсийн даргад төлөвлөгөөний төсөл 

буцаасан тухай мэдэгдэл ирнэ.  

 

295 FR\FCI-7.1.9.  
Хэлтсийн дарга төлөвлөгөөний төсөлд засвар хийх үед 

системээс буцаасан мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана . 

 

296 FR\FCI-7.1.10.  

СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах 

төлөвлөгөөний төсөл дээр Газрын даргын бичсэн чиглэл 

буюу comment талбар нь тус маягттай хамт хадгалагдаж, 

тус маягтыг дараа нь харахад хамт харагддаг, гэхдээ 

засвар, өөрчлөлт хийх боломжгүй байна. СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах төлөвлөгөө төслийг 

хэвлэхэд тус чиглэл буюу comment бичсэн талбар 

хэвлэгдэхгүй, маягт дангаараа хэвлэгдэнэ. 

 

297 FR\FCI-7.1.11.  

Хэлтсийн дарга төлөвлөгөөний төсөлд дараагийн шатны 

хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед 

Газрын даргад системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

 

298 FR\FCI-7.1.12.  
Газрын дарга төлөвлөгөөний төслийг нээж, хянах үед 

системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 
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299 FR\FCI-7.1.13.  

Газрын дарга СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах 

төлөвлөгөө хянаж, шаардлагатай бол холбогдох засвар, 

сайжруулалт хийгээд, СХШ-ын шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг шалгах төлөвлөгөөг баталгаажуулж, 

“зөвшөөрсөн” төлөвт хадгалж хаах ба үүнээс хойш СХШ-

ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах төлөвлөгөө засвар, 

өөрчлөлт хийх боломжгүй болно. 

 

300 FR\FCI-7.1.14.  

Эрх бүхий этгээд нь СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах төлөвлөгөөг системээс нэгдсэн байдлаар 4 төлвөөр 

нь, мөн нэгжүүдээр, эсхүл  маягтын талбаруудаар нь  бүх 

Жилийн төлөвлөгөөг тодорхой хугацааны интервалаар 

эсхүл яг одоогийн статусаар нь нэгтгэх, хайлт хийх, төрөл 

бүрийн дүрслэлээр харуулах боломжтой байна.  

 

301 FR\FCI-7.1.15.  

Хэлтсийн дарга шинээр СХШ-ын шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг шалгах ажлын файл цэсийг нээж, ажлын 

файл үүсгэнэ. Ажлын файлд СХШ-ын нэр, кодыг 

жагсаалтаас сонгоход бусад мэдээлэл системээс шууд 

татагдаж ирнэ. 

 

302 FR\FCI-7.1.16.  

Шинээр СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах 

ажлыг файл үүсмэгч түүнд системд автоматаар дугаар 

олгох ба энэ дугаар нь өмнө олгогдсон СХШ-ын кодын 

ард шинээр орон нэмэгдэх байдлаар дугаарлагдсан байна. 

 

303 FR\FCI-7.1.17.  

 Эрх бүхий этгээд нь байгууллагын хэмжээнд, аймаг, 

нийслэлийн хэмжээнд, эсхүл ТЕЗ-ийн хэмжээнд, эсхүл 

улсын хэмжээнд гэх мэтчилэн тодорхой хугацааны 

интервалаар, эсхүл тухайн үеийн байдлаар СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах ажлын жагсаалт үүсгэх 

боломжтой байх бөгөөд тэдгээрийг дотор нь төлвөөр нь 

болон бусад фильтерээр хайх, ангилах, эрэмбэлэх 

боломжтой байна. 

 

304 FR\FCI-7.1.18.  

СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах хуваарь маягт 

нь системд урьдчилан байршсан байх ба нэр, код, зэрэг 

толгой, гарчгийн мэдээлэл болон СХШ-ын шийдвэрүүд нь  

системээс автоматаар бичигдэнэ. 

 

305 FR\FCI-7.1.19.  

Багийн ахлагч СХШ-ын шийдвэр бүр дээр хэрэгжүүлэх 

горим бүрийг тодорхойлж, гараас оруулах ба харгалзах 

баганад түүнийг хэрэгжүүлэх багийн гишүүнийг 

жагсалтаас сонгож, хэрэгжүүлэх хугацааг оруулна. 

 

306 FR\FCI-7.1.20.  

СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах хуваарь маягт 

нь  “боловсруулж байгаа” дараагийн шатны хяналтад 

”илгээсэн”, “буцаасан”, “зөвшөөрсөн” гэсэн 4 төлөвтэй 

байна. 

 

307 FR\FCI-7.1.21.  

СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах хуваарь 

маягтад багийн ахлагчид НУЗА, багийн гишүүдэд У, 

Хэлтсийн даргад УЗ, бусад эрх бүхий хэрэглэгчдэд У эрх 

олгоно. 

 

308 FR\FCI-7.1.22.  

Эрх бүхий этгээд нь байгууллагын хэмжээнд, аймаг, 

нийслэлийн хэмжээнд, эсхүл ТЕЗ-ийн хэмжээнд, эсхүл 

улсын хэмжээнд гэх мэтчилэн тодорхой хугацааны 

интервалаар, эсхүл тухайн үеийн байдлаар СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах хуваарийн жагсаалт 

үүсгэх боломжтой байх бөгөөд тэдгээрийг дотор нь 

төлвөөр нь болон талбаруудаас, эсхүл багийн гишүүдээр 

хайх, ангилах, эрэмбэлэх болон үр дүнг жагсаалтаас гадна 

төрөл бүрийн дүрслэлээр харуулах боломжтой байна.  

 

309 FR\FCI-7.1.23.  
Багийн ахлагч СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах Хуваарийг боловсруулах ба “боловсруулж байгаа” 
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төлөвт хадгалах үед СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах ажлын хуваарь боловсруулах ажлын хугацааг 

тоолж эхэлнэ. 

310 FR\FCI-7.1.24.  

Багийн ахлагч Хуваарийг маягтын дагуу талбаруудад 

мэдээллийг оруулж дуусаад, дараагийн шатны хяналт 

хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед 

Хэлтсийн даргад системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ.  

 

311 FR\FCI-7.1.25.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах Хуваарийг нээж, хянах үед систем мэдэгдлийг 

дэлгэцээс арилгана. 

 

312 FR\FCI-7.1.26.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах Хуваарийг хянаад, холбогдох талбар дээр чиглэл 

буюу comment бичээд “буцаах” төлөвт хадгалж хаах үед 

системээс Багийн ахлагчид Хуваарийг буцаасан тухай 

мэдэгдэл ирнэ.  

 

313 FR\FCI-7.1.27.  

Багийн ахлагч СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах Хуваарьт засвар хийх үед системээс буцаасан 

мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана . 

 

314 FR\FCI-7.1.28.  

СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах Хуваарь 

маягт дээр Хэлтсийн даргын бичсэн чиглэл буюу comment 

талбар нь тус маягттай хамт хадгалагдаж, тус маягтыг 

дараа нь харахад хамт харагддаг, гэхдээ засвар, өөрчлөлт 

хийх боломжгүй байна. СХШ-ын шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг шалгах Хуваарь маягтыг хэвлэхэд тус 

чиглэл буюу comment бичсэн талбар хэвлэгдэхгүй, маягт 

дангаараа хэвлэгдэнэ. 

 

315 FR\FCI-7.1.29.  

Багийн ахлагч СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах Хуваарийг дараагийн шатны хяналт хийлгүүлэхээр 

“илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

 

316 FR\FCI-7.1.30.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах Хуваарийг нээж, хянах үед системээс мэдэгдлийг 

дэлгэцээс арилгана. 

 

317 FR\FCI-7.1.31.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах Хуваарийг хянаж, шаардлагатай бол холбогдох 

засвар, найруулгын өөрчлөлт хийгээд СХШ-ын Хуваарийг 

системд зөвшөөрч, “зөвшөөрсөн” төлөвт хадгална. 

 

318 FR\FCI-7.1.32.  

СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах хуваарь 

“зөвшөөрсөн” төлөвт шилжсэнээс хойш түүнд засвар, 

өөрчлөлт хийх боломжгүй болох бөгөөд зөвхөн Газрын 

даргын зөвшөөрлөөр системийн админ хэлтсийн даргад 

засвар өөрчлөлт хийх эрх олгох ба хэлтсийн даргын 

хийсэн засвар, өөрчлөлтийг Газрын дарга хянаж, системд 

зөвшөөрнө. 

 

 

Б-7.2. СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг системд бүртгэх 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

319 FR\FCI-7.2.1.  

Багийн гишүүд СХШ-ын биелэлтийг шалгах горим, 

сорилын үр дүнг системд оруулахын тулд системд 

урьдчилан байршсан СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилт 

маягтыг идэвхижүүлэх ба шийдвэрийн хэрэгжилт, үр дүн 

мэдээллийг холбогдох талбаруудад гараас оруулж, 

“”боловсруулж байгаа” төлөвт хадгална. СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилт маягтын үндсэн талбарууд нь 
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системээс автоматаар бөглөгдсөн байна.  

320 FR\FCI-7.2.2.  

СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилттэй холбоотой нотлох 

баримт болон түүнийг шалгахаар УБ, УАБ-ийн 

хэрэгжүүлсэн горим, сорил бүхий файлыг тус маягтад 

хавсаргана. 

 

321 FR\FCI-7.2.3.  
СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилт маягт нь  “боловсруулж 

байгаа” дараагийн шатны хяналтад ”илгээсэн”, 

“буцаасан”, “зөвшөөрсөн” гэсэн 4 төлөвтэй байна. 

 

322 FR\FCI-7.2.4.  
СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилт маягтад багийн 

холбогдох гишүүнд НУЗА, Хэлтсийн болон Газрын даргад 

УЗ, бусад эрх бүхий хэрэглэгчдэд У эрх олгоно. 

 

323 FR\FCI-7.2.5.  

Багийн ахлагч СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилт маягт 

дээр шийдвэрийн хэрэгжилтийг бичээд дараагийн шатны 

хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт шилжүүлж хаах үед 

Хэлтсийн даргад системээс автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

 

324 FR\FCI-7.2.6.  
Хэлтсийн дарга СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийн 

төслийг нээж, хянах үед системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс 

арилгана. 

 

325 FR\FCI-7.2.7.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгаад, засвар өөрчлөлт хийлгүүлэхээр “буцаах” төлвийг 

сонгож хаах үед багийн ахлагчид системээс мэдэгдэл 

ирнэ. 

 

326 FR\FCI-7.2.8.  
Багийн ахлагч засвар өөрчлөлт хийхээр СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилт маягтыг нээх үед мэдэгдэл 

автоматаар арилна. 

 

327 FR\FCI-7.2.9.  

Багийн ахлагч СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийн 

төсөлд дараагийн шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” 

төлөвт шилжүүлж хаах үед Хэлтсийн даргад системээс 

автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

 

328 FR\FCI-7.2.10.  
Хэлтсийн дарга СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилт төслийг 

нээж, хянах үед системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

329 FR\FCI-7.2.11.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилт төслийг 

хянаад, дараагийн шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” 

төлөвт шилжүүлж хаах үед Газрын даргад системээс 

автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

 

330 FR\FCI-7.2.12.  
Газрын дарга СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилт төслийг 

нээж, хянах үед системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс арилгана. 

 

331 FR\FCI-7.2.13.  

Газрын дарга СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилт маягтын 

төслийг хянаад, холбогдох талбар дээр чиглэл буюу 

comment бичээд “буцаах” төлөвт хадгалж хаах үед 

системээс Хэлтсийн даргад төслийг буцаасан тухай 

мэдэгдэл ирнэ. 

 

332 FR\FCI-7.2.14.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилт төсөлд 

засвар хийх үед системээс буцаасан мэдэгдлийг дэлгэцээс 

арилгана . 

 

333 FR\FCI-7.2.15.  

Хэлтсийн дарга СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилт төсөлд 

дараагийн шатны хяналт хийлгүүлэхээр “илгээх” төлөвт 

шилжүүлж хаах үед Газрын даргад системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

 

334 FR\FCI-7.2.16.  

Газрын дарга СХШ-ын СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилт 

төслийг нээж, хянах үед системээс мэдэгдлийг дэлгэцээс 

арилгана. 

 

335 FR\FCI-7.2.17.  

Газрын дарга СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтэд 

шаардлагатай бол холбогдох талбарууд дээр зарим 

засвар,сайжруулалт хийж, СХШ-ын шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг системд “зөвшөөрсөн” төлвийг сонгож 
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хадгална.  СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилт системд 

зөвшөөрөгдөж, системийн баазад орсноор түүнийг засах, 

өөрчлөх, зэрэг үйлдэл нь зөвхөн админы зөвшөөрөл, 

хяналтаар дамжиж хэрэгжих боломжтой болно. Мөн эрх 

бүхий хэрэглэгч унших, хэвлэх, download хийх боломжтой 

байна. 

336 FR\FCI-7.2.18.  

СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилт маягтад хандсан бүх 

хандалт, оруулсан өөрчлөлт, Удирдамжийн төсөл маягтад 

хандах хэрэглэгчийн эрхийн өөрчлөлт зэрэг нь системд 

бүрэн бүртгэгдэж, эрх бүхий хэрэглэгч эдгээр мэдээллийг 

тодорхой хугацааны интервалаар, эсхүл хэрэглэгчээр, 

эсхүл үйлдлээр нь тус тус ангилан хайх, харах, үр дүнг 

татаж авах эрхтэй байна. 

 

337 FR\FCI-7.2.19.  

СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилт маягтад тухайн шатны 

хэрэглэгч өөрийн үйлдлийг хийж дуусаад илгээсэн бөгөөд, 

түүнийг нь дараагийн хяналт хийх ажилтан (буцаагаагүй 

буюу) зөвшөөрч, дараагийн шатны хяналтад шилжүүлсэн 

бол тухайн ажилтан дахиж СХШ-ын шийдвэрийн 

хэрэгжилт маягтад засвар, өөрчлөлт хийх боломжийг 

системээс хаана. 

 

338 FR\FCI-7.2.20.  

Эрх бүхий этгээд нь байгууллагын хэмжээнд, аймаг, 

нийслэлийн хэмжээнд, эсхүл ТЕЗ-ийн хэмжээнд, эсхүл 

улсын хэмжээнд гэх мэтчилэн тодорхой хугацааны 

интервалаар, эсхүл тухайн үеийн байдлаар СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийн жагсаалт үүсгэх боломжтой 

байх бөгөөд тэдгээрийг дотор нь төлвөөр нь болон 

талбаруудаас хайх, ангилах, эрэмбэлэх болон үр дүнг 

жагсаалтаас гадна төрөл бүрийн дүрслэлээр харуулах 

боломжтой байна.  

 

339 FR\FCI-7.2.21.  

СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилт маягт “зөвшөөрсөн” 

төлөвт шилжсэнээс хойш түүнд засвар, өөрчлөлт хийх 

боломжгүй болох бөгөөд зөвхөн Газрын даргын 

зөвшөөрлөөр системийн админ хэлтсийн даргад засвар 

өөрчлөлт хийх эрх олгох ба Хэлтсийн даргын хийсэн 

засвар, өөрчлөлтийг Газрын дарга хянаж, системд 

зөвшөөрнө. 

 

340 FR\FCI-7.2.22.  

СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгахдаа хугацаа 

хэтрүүлсэн бол хугацаа хэтэрсэн хоног нь нэмэлт мэдээлэл 

болж харагдана. 
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СИСТЕМИЙН НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГУУД 

 
Б-8. НИЙТЛЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Б-8.1. СЯ болон бусад ТЕЗ-уудын дэргэдэх ДА, СХШ хариуцсан нэгжүүдийн бүтцийн 

ялгааг тусгах нь 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

341 FR\FCI-8.1.1.  

СЯ-нд ТЕЗ- Газрын дарга- Хэлтсийн дарга- ДА\СХШ 

хийх баг гэсэн 4 алхамтай шатлал загвар дээр хийсэн 

хяналт-удирдлагын үйл ажиллагааны Газрын дарга-

Хэлтсийн дарга гэсэн 2 алхам нь бусад ТЕЗ-дын хувьд 

Албаны дарга дээр дангаараа хэрэгжиж, нэг алхам 

хураангуйлагдана. 

Сангийн Яамны 

хувьд Дотоод аудит 

болон Санхүүгийн 

хяналт шалгалт нь 

тусдаа бүтцийн 

нэгжид харьяалагдаж, 

тус бүрд нь Хэлтсийн 

дарга удирддаг ба 

Хэлтсийн дарга нар 

нь Газрын даргын 

шууд удирдлага, 

хяналтын дор  ажил 

үүргээ хэрэгжүүлдэг. 

Гэтэл орон нутаг 

болон бусад ТЕЗ-дын 

хувьд Дотоод 

аудитын болон 

Санхүүгийн хяналт 

шалгалтын тусдаа 

бүтцийн нэгж 

байдаггүй тул 

Албаны даргын дор 

шууд дотоод аудит 

болон СХШ хийх 

багууд үйл ажиллагаа 

явуулдаг онцлогтой. 

Тиймээс СЯ дээр 

хэрэгжиж байгаа 

ТЕЗ- Газрын дарга- 

Хэлтсийн дарга- 

ДА\СХШ хийх баг 

гэсэн 4 алхамтай 

шатлал нь бусад ТЕЗ-

дын хувьд ТЕЗ- 

Албаны дарга- 

ДА\СХШ хийх баг 

гэсэн 3 алхамтай 

шатлалтай болж 

хураангуйлагдана. 

342 FR\FCI-8.1.2.  

Орон нутаг болон бусад ТЕЗ-дад Дотоод аудит болон 

Санхүүгийн хяналт шалгалт хэрэгжүүлж байгаа нэгжүүд 

нь өөр, өөр оноосон нэртэй байгаа учир байгууллага бүр 

дээр оноосон нэр нь болон албаны даргын албан тушаал 

нь систем дээр өөр өөрөөр бичигдэнэ. 
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Б-8.2. Үүрэг өгөх үйлдэл 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

343 FR\FCI-8.2.1.  
Систем дээр Үүрэг өгөх маягт нь урьдчилан байршсан 

байх үүрэг өгөх эрх бүхий этгээдүүдэд Үүрэг өгөх цонх 

шууд харагдаж байна. 

 

344 FR\FCI-8.2.2.  
Үүрэг өгөх маягтаар хэнээс, хэнд үүрэг өгсөн нь системээс 

автоматаар бичигдэнэ.  

 

345 FR\FCI-8.2.3.  
Үүрэг өгөх маягт нь “эхэлсэн”, “хэрэгжиж байгаа”, 

“дууссан”, “биелсэн” гэсэн 4 төлөвтэй байна. 

 

346 FR\FCI-8.2.4.  
Үүрэг нь өгөх маягт нь зөвхөн Үүрэг өгсөн этгээд нь 

өөрөө үүргийг “биелсэн” төлвийг сонгох боломжтой ба 

энэ үед  биелсэн үүрэг нь шууд хаагдана.  

 

347 FR\FCI-8.2.5.  
Систем дээр бичигдсэн бүх үүрэг өгөх маягтыг бүртгэж, 

дахин давтагдахгүйгээр автоматаар дугаарлана.   

 

348 FR\FCI-8.2.6.  
Үүргийн дугаарлалт нь орон нутаг, байгууллага, үүрэг 

өгсөн этгээд, үүрэг авсан этгээд тус бүрийг илэрхийлэх 

боломжтой, дэс дараалсан дугаарлалт байна. 

 

349 FR\FCI-8.2.7.  

Системийн хэрэглэгч бүрд өгсөн үүрэг авсан үүрэг хоёр 

нь тус тусдаа цэсээр орж, жагсаалтаар харах боломжтой 

байна. Жагсаалт нь системд бүртгэгдсэн үүргийн 

дугаарын дарааллаар харагдана. 

 

350 FR\FCI-8.2.8.  

Үүрэг өгөх маягтын талбар бүрээр болон бүх 4 төлвөөр нь 

хайлт хийх, нэгтгэх, явц, гүйцэтгэл болон статистик 

мэдээллийг тодорхой хугацааны интервалаар, эсхүл яг 

одоогийн байдлаар дэлгэцэнд харуулна.   Жишээ нь ХД-

аас “А” гэдэг УАБ-д оны эхний хагас жилд өгсөн нийт 

үүрэг хэд болох, түүний хэдэн хувийг хугацаанд нь 

биелүүлсэн, яг одоо хэдэн үүрэг хаасан төлөвт байгаа, 

эсхүл хэрэгжиж байгаа төлөвт байгаа үүргүүдийн 

хэрэгжилтийн хувь гэх мэт мэдээллийг харна. 

 

351 FR\FCI-8.2.9.  

Үүрэг өгөх маягт нь зөвхөн үүрэг авсан этгээд УЗ 

харагдах ба үүрэг өгсөн этгээдээс дээш удирдах шатны 

хүмүүс нь У эрхтэй, зөвхөн үүрэг өгсөн буюу эхлүүлсэн 

этгээд нь НУЗА эрхтэй байна.  

 

352 FR\FCI-8.2.10.  

Үүрэг өгөх маягтын дэлгэц нь ямар нэгэн төлвийг 

сонгосны дараа л хаагдана, төлөв сонгоогүй хаах 

оролдлого хийх үед мэдэгдэл ирж анхааруулна. 

 

353 FR\FCI-8.2.11.  

Үүрэг авсан этгээдийн авсан бүх үүрэг, түүний төрөл 

бүрийн мэдээлэл, дата нь зөвхөн өөрт нь эсхүл түүнээс 

дээших удирдах албан тушаалтай хүмүүст л харагдана. 

 

354 FR\FCI-8.2.12.  

Үүрэг өгсөн хүний өгсөн бүх үүрэг, түүний төрөл бүрийн 

мэдээлэл, дата нь зөвхөн өөрт нь эсхүл түүнээс дээших 

удирдах албан тушаалтай хүмүүст л харагдана. 

 

355 FR\FCI-8.2.13.  

Үүрэг өгөөд илгээх үед Үүрэг өгөх маягт нь шууд 

“эхэлсэн” төлөвт автомтаар шилжиж, цаг нь системээс 

бүртгэгдэнэ. 

 

356 FR\FCI-8.2.14.  

Үүрэг өгөх маягтын холбогдох талбар дээр үүрэг 

бичсэний дараа үүргийг биелүүлэх буюу үүрэг хаагдах 

хугацааг оруулах талбарыг заавал бөглөнө. 

 

357 FR\FCI-8.2.15.  

Үүрэг өгөх маягт дээр үүрэг хаагдах хугацаанаас гадна 

үүрэг хаагдах хугацаа дуусахаас ямар хугацааны өмнө 

хугацаа дуусах дөхөж байгаа тухай мэдэгдэл үүрэг өгсөн 

болон авсан 2 талд ирүүлэхийг сонгох хугацааг бас заавал 

бөглөнө. 
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358 FR\FCI-8.2.16.  

Үүрэг авсан этгээдэд системээс автоматаар мэдэгдэл ирэх 

ба ирэх мэдэгдэл нь хэн үүрэг өгсөн, хэзээ дуусгах ёстой 

үүрэг болох тухай товч мэдээлэл харуулах ба дуут дохио 

өгч анхааруулна. 

 

359 FR\FCI-8.2.17.  Үүрэг өгөх маягт нь зөвхөн үүрэг авсан хүнд л харагдана.  

360 FR\FCI-8.2.18.  

Үүрэг авсан этгээд үүргийн маягтыг нээж, үүрэгтэй 

танилцах ба үүргийн маягтын хаахад “хэрэгжиж байгаа” 

төлвийг сонгож хаана.  

 

361 FR\FCI-8.2.19.  

Үүрэг авсан этгээдэд “хэрэгжиж байгаа”, “дууссан” хоёр 

төлөв л идэвхитэй байх ба энэ хоёроос сонгох боломжтой 

байна. 

 

362 FR\FCI-8.2.20.  

Үүргийг “хэрэгжиж байгаа” төлөвт хаасны дараа 

системээс ирсэн үүрэг өгсөн тухай мэдэгдэл автоматаар 

арилдаг байх ёстой. Түүнээс өмнө тэр мэдэгдэл дэлгэц 

дээр анивчиж, идэвхитэй харагдаж байна. 

 

363 FR\FCI-8.2.21.  

Хэрвээ үүрэг өгсөн тухай мэдэгдэл үүрэг авсан хүний 

дэлгэц дээрээс арилаагүй, өөрөөр хэлбэл үүрэг авсан 

этгээд үүрэгтэй танилцаж, үүргийг хаагаагүй тохиолдолд 

үүрэг өгсөн этгээдэд үүрэг эхлээгүй тухай мэдэгдэл ирдэг 

байх, тэр мэдэгдлийг хэдий хугацааны дараа авахыг үүрэг 

өгөхдөө үүрэг өгсөн хүн өөрөө сонгох боломжтой байна. 

 

364 FR\FCI-8.2.22.  

Үүрэг авсан этгээд үүргийг гүйцэтгэсний дараа “дууссан” 

төлвийг сонгож хаахад үүрэг өгсөн этгээдэд үүрэг дууссан 

төлөвт шилжсэн тухай мэдэгдэл системээс ирнэ.  

 

365 FR\FCI-8.2.23.  

Үүрэг өгсөн этгээд өгсөн үүрэг дууссан эсэхийг тогтоосны 

дараа үүргийг “биелсэн” төлөвт шилжүүлж хаана. 

“Биелсэн төлөвт шилжсэнээр тус үүрэг бүрэн хаагдана. 

 

366 FR\FCI-8.2.24.  

Үүрэг хаагдах буюу дуусах хугацаа болохоос өмнө анх 

Үүрэг өгөх маягт дээр тэмдэглэсэн “хугацаа дуусах дөхөж 

байгаа мэдэгдэл ирүүлэх хугацаа”  болмогц системээс 

үүрэг авсан болон үүрэг өгсөн 2 талд хугацаа дуусах 

дөхөж байгаа мэдэгдэл ирнэ. Энэ мэдэгдэл нь уншиж 

танилцаад, танилцсанаа зөвшөөрсний дараа хаагдах 

тохируулгатай байна.   

 

367 FR\FCI-8.2.25.  

Систем дээр үүрэг өгсөн ба авсан 2 тал үүрэг дуусах 

хугацаа дөхсөн тухай мэдэгдэл хэзээ авсан,  мэдэгдэлтэй 

хэзээ танилцаж, хэзээ хаасан нь тус тус бүртгэгдэнэ.  

 

368 FR\FCI-8.2.26.  

Үүргийг дуусах төлөвт шилжихээс өмнө буюу үүрэг 

биелүүлэх хугацаа дуусвал тус үүргийг “биелээгүй” гэсэн 

ангилалд оруулна. 

 

369 FR\FCI-8.2.27.  
Өгсөн үүрэг “биелээгүй” ангилалд ормогц үүрэг өгсөн 

болон үүрэг авсан 2 этгээдэд мэдэгдэл ирнэ. 

 

370 FR\FCI-8.2.28.  

Үүрэг “биелээгүй” ангилалд ормогц Үүрэг өгөх маягт 

болон үүргийн жагсаалт дээрх үүргийн нэр, мэдээлэл нь 

улаан өнгөөр тэмдэглэгдэж, анхаарал татахуйц болно.  

 

371 FR\FCI-8.2.29.  

Биелээгүй ангилалд орсон үед Үүрэг өгсөн маягт үүрэг 

өгсөн этгээдэд өөр (улаан) өнгөөр дахин идэвхижих 

бөгөөд Үүрэг өгөх маягтыг дахин нээхэд, “хугацааг 

сунгах”, эсхүл биелээгүй үүргийг “дахин үүрэг өгөх”, 

эсхүл “биелээгүй үүргийг хаах”  гэсэн сонголтуудтай 

болсон байна.  

 

372 FR\FCI-8.2.30.  

Үүрэг өгсөн этгээд нь биелээгүй төлөвт шилжсэн үүргийг 

дээрх 3 сонголтоос сонгож, шийдвэрлэх бөгөөд “хугацаа 

сунгах” болон “дахин үүрэг өгөх” сонголтыг сонгож 

хаахад шинээр Үүрэг өгөх маягт автоматаар идэвхижиж, 

үүрэг өгөх талбар нь системээс автоматаар өмнөх үүрэг 

өгөх маягтаас бичигдсэн байна.  
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373 FR\FCI-8.2.31.  

Хугацаа сунгасан тохиолдолд үүрэг нь хугацаа сунгасан 

ангилалд шилжиж ба өнгө нь шар өнгөөр тэмдэглэгдэж, 

анхаарал татахуйц байна. 

 

374 FR\FCI-8.2.32.  

Хугацаа сунгасан үүргийн дугаарлалт нь өмнөх 

үүрэгтэйгээ ижил байхаас гадна дугаарын ард “с” үсэг 

нэмэгдэж бичигдэж, ялгагдахаар байна. 

 

375 FR\FCI-8.2.33.  
Өгсөн болон авсан үүргийн жагсаалтад хугацаа сунгасан 

үүрэг нь анхны үүрэгтэйгээ хамт давхар бичигдэхгүй. 

 

376 FR\FCI-8.2.34.  

Биелээгүй үүргийг Дахин үүрэг өгөх үед Үүрэг өгөх 

маягтын үүрэг өгөх талбар нь өмнөх үүргээс автоматаар 

бичигдэж ирэх ба түүний текстийг засах, найруулах, 

өөрчлөлт оруулах боломжтой байна. 

 

377 FR\FCI-8.2.35.  

Дахин үүрэг өгөх үед Үүрэг өгөх маягт нь хэнд үүрэг 

өгөхийг дахин сонгох боломжтой болно. Өөрөөр хэлбэл 

хэн нэг хүнд өгсөн үүрэг биелээгүй бол түүнийг дахин 

үүрэг өгөх замаар өөр хүнд үүрэг болгон хуваарилах 

боломжтой болно. Ингэснээр дахин үүрэг өгсөн  ангилал 

бий болж, мэдээллийн санд хадгалагдана. 

 

378 FR\FCI-8.2.36.  
Хугацаа сунгасан болон дахин үүрэг өгсөн ангилал нь 

цааш шинээр үүрэг өгсөнтэй ижил алхмаар хэрэгжинэ. 

 

 

Б-8.3. Шуурхай харилцах цонх буюу чат 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

379 FR\FCI-8.3.1.  

Системийн аливаа хоёр хэрэглэгч, эсхүл хоёроос дээш 

бүлэг хэрэглэгч нар групп үүсгэн өөр хоорондоо шуурхай 

харилцах цонхыг системийн бүх үе шатанд үүсгэх, хаах 

боломжтой байна.  

 

380 FR\FCI-8.3.2.  

Энэ шуурхай харилцах цонхыг ашиглан удирдлагаас нэгэн 

зэрэг бүлэг хэрэглэгч нарт, эсхүл тодорхой хэрэглэгч нарт 

comment өгөх, түүнд тухайн хэрэглэгч шуурхай хариу 

өгөх боломжтой байна. 

 

381 FR\FCI-8.3.3.  

Хэрэглэгч энэхүү цонхонд байгаа мэдээллийг дангаар нь 

хэвлэх боломжтой байна, харин дэлгэц дээр байгаа 

маягтуудыг хэвлэх, хадгалах болон татаж авах үйлдэл 

хийхэд энэхүү цонх нь хамт хэвлэгдэхгүй, татагдахгүй, 

хадгалагдахгүй. 

 

 

382 FR\FCI-8.3.4.  

Энэхүү шуурхай харилцах цонхыг үүсгэсэн хэрэглэгч нь 

бусад хэрэглэгч нар шуурхай мэдээллийг\commentыг 

уншиж, танилцсан эсэхийг цаг хугацаатай нь харах 

боломжтой байна. 

 

383 FR\FCI-8.3.5.  

Хэрэглэгч тус бүрийн шуурхай харилцах цонхонд 

илгээсэн болон хүлээн авсан мэдээллийг эрх бүхий 

удирдах ажилтан дэлгэрэнгүй болон хураангуй хэлбэрээр 

тодорхой хугацааны хүрээнд харах, хэвлэх, татаж авах 

боломжтой байна.  
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Б-8.4. Бусад нийтлэг шаардлагууд 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

384 FR\FCI-8.4.1.  
Систем нь ажлын урсгалыг хэрэглэгчийн бүлэг (Жишээ 

нь: Сангийн яам, орон нутгийн аудитын алба гэх мэт)-т 

өөр өөр байхаар тохируулах боломжтой байна. 

Байгууллагуудын 

бүтцийн ялгааг харна 

уу 

385 FR\FCI-8.4.2.  

Системд ажиллах батлах, хянах, удирдах чиг үүрэгтэй 

албан тушаалтнуудын амралт, чөлөөтэй байх үед тэдний 

үүргийг бусад албан тушаалтанд шилжүүлэх боломжтой 

байна . 

 

386 FR\FCI-8.4.3.  
Систем нь хэрэглэгчийн бүлэг (байгууллага)-үүд 

хоорондоо хамааралгүй, өөрийн ажлын (процессын) 

урсгалаар бие даан ажиллах боломжоор хангана. 

 

387 FR\FCI-8.4.4.  
Системд ажлын шаардлагатай нийтлэг файлуудын 

(танилцуулгын слайд загвар, гэх мэт) сан үүсгэн ашиглах 

боломжтой байна. 

Мэдээллийн сан цэс 

388 FR\FCI-8.4.5.  
Систем нь хэрэглэгчид хоорондоо болон тодорхой 

хэрэглэгчдийн бүлэгт мессеж мэдэгдэл илгээх боломжоор 

хангана. 

Дотоод мэдэгдлийн 

функцтэй байна 

389 FR\FCI-8.4.6.  
Систем нь хянах самбартай байх бөгөөд статистик 

мэдээлэл болон график дүрсүүдийг нэгтгэн харуулна. 

 

390 FR\FCI-8.4.7.  

Систем нь харгалзах модулиудад тохирсон хэд хэдэн 

талбаруудын нийлэмжээр (ажлын баримтын дугаар, 

огнооны зурвас, байгууллагын нэр, аудиторын дугаар, гэх 

мэт) хайлт хийх боломжтой байна. 

 

391 FR\FCI-8.4.8.  

Системд эрх бүхий хэрэглэгч СХШ-ын тэмдэглэл, 

танилцуулга, ДАХ-ны тогтоол зэргийн агуулга буюу 

талбарыг шаардлагатай үед нэмж, хасах зэргээр өөрчлөх 

боломжтой байна. 

Эдгээрийг өөрчлөх 

эрхийг ХД-ийн 

зөвшөөрөлтэйгээр 

Админ тогтоож өгнө 

392 FR\FCI-8.4.9.  

Системээс СХШ-ын нэгж бүр дээр тодорхой, өгсөн 

хугацаанд хийсэн СХШ-аар илрүүлсэн зөрчлийн 

ангиллын мэдээг шалгуулсан байгууллага тус бүрээр Акт 

болон Албан шаардлагаар ангилан харуулах бөгөөд эдгээр 

нь “СХШ-аар зөрчлийн ангиллын мэдээ-АКТ”, “СХШ-ын 

зөрчлийн ангиллын мэдээ-АЛБАН ШААРДЛАГА” гэсэн 

маягтуудын дагуу дэлгэцэнд харагдана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эдгээр тайланд 

хандах эрх (НУЗА)-

үүдийг Админ 

тогтоож өгнө 

393 FR\FCI-8.4.10.  

Системээс СХШ-ын нэгжүүдийн хийсэн СХШ-аар 

илрүүлсэн зөрчлийн мэдээллийг улсын хэмжээнд нэгтгэн 

СХШ-ын нэгж бүрээр харуулах бөгөөд энэ нь “СХШ-аар 

илрүүлсэн зөрчлийн мэдээллийн нэгтгэл” маягтаар 

дэлгэцэнд харагдана. 

394 FR\FCI-8.4.11.  

Системээс СХШ-ын нэгж бүр дээр тодорхой, өгсөн 

хугацааны байдлаар СХШ-аар илрүүлсэн төлбөр, 

зөрчлийн биелэлтийг шалгуулсан байгууллага тус бүрээр 

харуулах бөгөөд энэ нь “СХШ-аар илрүүлсэн төлбөр, 

зөрчлийн шийдвэрлэлтийн мэдээ” маягтаар дэлгэцэнд 

харагдана. 

395 FR\FCI-8.4.12.  

Системээс СХШ-ын нэгжүүдийн хийсэн СХШ-аар 

илрүүлсэн төлбөр, зөрчлийн биелэлтийн байдлыг улсын 

хэмжээнд нэгтгэн СХШ-ын нэгж бүрээр харуулах бөгөөд 

энэ нь “СХШ-аар илрүүлсэн төлбөр, зөрчлийн 

шийдвэрлэлтийн нэгтгэл” маягтаар дэлгэцэнд харагдана. 
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БҮЛЭГ 3. СИСТЕМИЙН ФУНКЦИОНАЛЬ БУС ШААРДЛАГА 

 
3.1. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИНТЕРФЕЙС 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

1 NFR\UI-3.1.1.  Систем нь хэрэглэгчдэд Монгол интерфейсээр хангах ба 

юникод (ISO) тэмдэгт дэмждэг байна. 

  

2 NFR\UI-3.1.2.  Систем нь энгийн хэрэглэгч ашиглахад хялбар график 

интерфейсээр хангагдсан байна. 

Дагалдах 

системүүдийн 

дизайн, интерфэйс 

жигд байх 

3 NFR\UI-3.1.3.  Цэс, дэлгэц, таб, талбарууд нь үг хэллэг ойлгомжтой, 

хэрэглэгчдэд уншигдах бүрэн боломжтой байна. 

Цэсний үсэг хэт 

жижиг байж 

болохгүй. 1024×768 

нягтаршилтай 

дэлгэцэд хөндлөн 

скролл (scroll) 

харагдахгүй байна. 

4 NFR\UI-3.1.4.  Цэс, дэлгэц, табуудын хооронд шилжих нь зөв логиктой 

байна. 

 Систем нь дурын 

хуудаснаас түүнтэй 

холбоотой функц 

рүү вэб хөтчийн 

“Back” (буцах) 

товчийг даралгүй 

шилждэг байх 

ёстой. 

5 NFR\UI-3.1.5.  Хуудас тус бүрд бүх шаардлагатай холбоосуудыг 

оруулсан байна. 

Холбоос гэдэг нь 

ойлгомжтой 

харагдах, дарж 

орсон холбоосууд 

мэдэгдэж байна. 

6 NFR\UI-3.1.6.  Систем нь хөдөлгөөнт төхөөрөмж (мобайл) бүрд зохицон 

ажиллах чадвартай байна. 

Ухаалаг гар утас, 

таблетээр ажиллаж 

болдог байна. 

7 NFR\UI-3.1.7.  Систем нь платформоос хамааралгүй байна. Үйлдлийн систем, 

өгөгдлийн сангаас 

хамааралгүй байна. 

8 NFR\UI-3.1.8.  Систем нь түгээмэл хэрэглэгддэг интернэт хөтчүүдэд 

жигд ажилладаг байна. 

 хамааралгүй байна. 

9 NFR\UI-3.1.9.  Систем нь нэг үйлдлээр бүх модульд хандаж ашиглах 

боломжтой байна. 

 

10 NFR\UI-3.1.10.  Шинэ хэрэглэгчдийн 95% нь эхний оролдлогоор ямар 

нэгэн алдаа гаргахгүйгээр системд бүртгэл хийх 

боломжтой байна. 
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3.2. ГҮЙЦЭТГЭЛ 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

11 NFR\PER-3.2.1.  Систем нь нийт 2000 гаруй хэрэглэгчийн 300 хэрэглэгч нь 

оргил ачааллын үеийн 9:00 -ээс 11:00 цагийн хооронд 8 

минутын дундаж холболттойгоор нэгэн зэрэг ажиллах 

боломжоор хангах чадвартай байна. 

 

12 NFR\PER-3.2.2.  Системийн вэб хуудасны 95% нь 2 Mbps болон түүнээс 

дээш интернэт хурдтай хэрэглэгч эхэлж дуудсан мөчөөс 4 

секундын дотор бүрэн татагддаг байна. 

 

13 NFR\PER-3.2.3.  Систем нь хэрэглэгч системд мэдээлэл илгээхэд 

дундажаар 3 секунд болон хамгийн ихдээ 6 секундын 

дараа хариу мэдэгдэл үзүүлнэ. 

 

 

3.3.  АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХАНДАЛТ ТАНИЛТ 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

14 NFR\SEC-3.3.1.  Систем нь хэрэглэгчийн хандалт удирдах функцтэй байна. 

Энэхүү функцээр админ нь бие даасан хэрэглэгч, роль 

болон хэрэглэгчийн бүлгээр юунд хандахыг тохируулах 

боломжтой байна. 

 

15 NFR\SEC-3.3.2.  Хэрэглэгчийн бүлэг нь шатлалын янз бүрийн түвшинд 

хуваагдана. Жишээлбэл: зөвшөөрөх, хянах, эцсийн 

хэрэглэгч гэх мэт 

 

16 NFR\SEC-3.3.3.  Зөвхөн Сангийн яамны нэгдсэн админ хэрэглэгчийн 

бүртгэл хийх, хандалтын эрх тогтоох, тохиргооны лавлах 

мэдээллүүдийг засах эрхтэй байна. 

 

17 NFR\SEC-3.3.4.  Тодорхой түвшний, тодорхой эрхтэй хэрэглэгч өөртэйгээ 

ижил эсвэл бага эрхтэй хэрэглэгчид өөрийн үүрэг 

даалгавраас шилжүүлж болдог байна. 

 

18 NFR\SEC-3.3.5.  Систем нь хэрэглэгчийн нууц үг түвэгтэй байхыг 

шаарддаг байна. Нууц үг нь хамгийн багадаа найман 

тэмдэгт байх ба ядаж нэг цагаан толгойн бус тусгай 

тэмдэгт ашиглана. 

 

19 NFR\SEC-3.3.6.  Систем нь ажлын үндсэн үйл ажиллагааны бүх үйлдлийн 

аудитын жим (audit trial), өөрчлөлтийн бүртгэлийг хийдэг 

байна. 

 

20 NFR\SEC-3.3.7.  Хэрэглэгч системд нэвтэрч ажиллахад SSL ашиглагдана.  

21 NFR\SEC-3.3.8.  Систем нь өгөгдөл мэдээллийн зөвшөөрөлгүй хандалтыг 

таних, тайлагнах болон шинжлэх боломжоор хангана. 

 

22 NFR\SEC-3.3.9.  Систем нь амжилтгүй болон зөвшөөрөлгүй хандалтын 

оролдлогуудыг тоолоод түгжиж түүнийг бүртгэдэг байна. 

 

23 NFR\SEC-3.3.10.  Систем нь хэрэглэгчийг идэвхгүй байх үеийн тодорхой 

хугацаа хэтэрсэн үед системээс гаргадаг байна. Идэвхгүй 

байх уг хугацааг админ тохируулна. 

 

24 NFR\SEC-3.3.11.  Систем нь хэрэглэгч мартсан нууц үгээ имэйлээр сэргээх 

боломжтой байна. 

 

25 NFR\SEC-3.3.12.  Хэрэглэгчийн системд нэвтрэх болон гарах үе, ямар IP 

хаягаас хэдий хугацаанд холбогдсон зэрэг мэдээллийг 

бүртгэдэг байна. 
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26 NFR\SEC-3.3.13.  Систем нь имэйлээр баталгаажуулдаг 2 факторт нэвтрэлт 

танилт хийх боломжтой байна 

 

27 NFR\SEC-3.3.14.  Систем нь математик алгоритмд суурилсан нэг удаагийн 

нууц үг (OTP) үүсгэх чадвартай байна. 

rfc: 2289 

OTP-One Time 

Password 
28 NFR\SEC-3.3.15.  Систем нь нэвтрэлт танихдаа 2 дахь фактораар имэйлээр 

(хэрэглэгчийн системд бүртгэгдсэн) илгээсэн OTP-г 

ашиглах боломжтой байна. 

Нэвтрэлт танихдаа 

имэйл ашиглах 

боломжтой байна 
29 NFR\SEC-3.3.16.  Систем нь хэрэглэгчийн нэвтрэлт танилтыг тодорхой 

хугацаанд санах, энэ хугацааг тохируулах боломжтой 

байна.  

OTP-г 7 хоног санах 

гэж Админаас 

тохируулбал тухайн 

хугацааны туршид 

зөвхөн 

хэрэглэгчийн нэр 

нууц үгээр хандалт 

хийнэ 

31 NFR\SEC-3.3.17.  Систем нь хэрэглэгч өөр газарзүйн байршлаас (IP range) 

хандалт хийвэл заавал OTP шаарддаг байна. 

Ажлын 

компьютерээс өөр 

байршлаас хандах 

үед 

 

3.4. СИСТЕМИЙН ОРЧИН 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

32 NFR\SE-3.4.1.  Сервер компьютерууд нь нээлттэй эхийн линукс эсвэл 

лицензтэй виндоуз сервер үйлдлийн системийг ашиглах 

боломжтой байна. 

 

33 NFR\SE-3.4.2.  Хэрэглэгч нь интелд нийцэх 32 эсвэл 64 битийн Виндоуз 

үйлдлийн системтэй компьютер дээр вэб хөтөч 

ажиллуулан системийг ашиглах боломжтой байна. 

Макинтош, линукс 

системтэй 

компютеруудыг бас 

дэмждэг байна  

34 NFR\SE-3.4.3.  Систем нь түгээмэл байдаг стандарт өгөгдлийн баазыг 

удирдах системийг ашиглана. 

PostgreSQL, Oracle, 

MSSQL, MySQL гэх 

мэт  

35 NFR\SE-3.4.4.  Систем нь түгээмэл хэрэглэгддэг вэб хөтчүүдийг дэмждэг 

байна. 

 

36 NFR\SE-3.4.5.  Шийдэл нь нээлттэй системд суурилсан аль болох 

нээлттэй эхийн технологи байна. 

 

 

3.5. ГАДААД ИНТЕРФЕЙС  
(Нөгөө талын сервисүүдийн бэлэн байдлыг Сангийн яам хангана) 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

37 NFR\EI-3.5.1.  Систем нь тухайн дотоод аудит эсвэл санхүүгийн хяналт 

шалгалт хийгдэх байгууллагын батлагдсан төсвийн 

мэдээллийг Фискал системээс байгууллагын код, төсвийн 

жилээр татаж авах боломжтой байна. 

  

38 NFR\EI-3.5.2.  Систем нь тухайн дотоод аудит эсвэл санхүүгийн хяналт 

шалгалт хийгдэх байгууллагын шаардлагатай хуулгыг e-

Huulga програмаас тайлант үе, байгууллагын кодоор 

татаж авах боломжтой байна. 

  

39 NFR\EI-3.5.3.  Систем нь тухайн дотоод аудит эсвэл санхүүгийн хяналт   
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шалгалт хийгдэх байгууллагын санхүүгийн 4 тайланг e-

Report програмаас тайлант үе, байгууллагын кодоор татаж 

авах боломжтой байна. 

40 NFR\EI-3.5.4.  Систем нь тухайн дотоод аудит эсвэл санхүүгийн хяналт 

шалгалт хийгдэх байгууллагын цалингийн бодолтын 

мэдээллийг Payroll програмаас тайлант үе, байгууллагын 

кодоор татаж авах боломжтой байна. 

  

41 NFR\EI-3.5.5.  Систем нь тухайн дотоод аудит эсвэл санхүүгийн хяналт 

шалгалт хийгдэх байгууллагын санхүүгийн 4 тайланг e-

Balance програмаас тайлант үе, байгууллагын кодоор 

татаж авах боломжтой байна. 

 

42 NFR\EI-3.5.6.  Систем нь өмнө аудит хийгдсэн байгууллагуудын 

зөвлөмжийн хэрэгжилтийн биелэлтийг Leader Monitoring 

програмаас хамрагдсан байгууллагын нэр, дотоод 

аудитын нэр, код, оноор татаж үзэх боломжтой байна 

 

43 NFR\EI-3.5.7.  Систем нь One Drive (Office 365) програмтай холбогдож 

хэрэглэгчийн кодоор файл солилцох боломжтой байна. 

Сангийн яамны 

хэрэглэгчийн бүлэгт 

хамаарна 

44 NFR\EI-3.5.8.  Систем нь OdaMIS системтэй холбогдон төслүүдийн 

тайлан, төлөвлөгөө, төсөв, гүйцэтгэл, баталсан баримт 

бичгүүдийг төслийн дугаар, тайлант оноор үзэх 

боломжтой байна. 

OdaMIS-Сангийн 

яамны систем 

45 NFR\EI-3.5.9.  Систем нь DMFAS-Өрийн удирдлагын санхүүгийн 

шинжилгээний системтэй холбогдон гадаад дотоод зээл, 

үнэт цаас бонд гэх мэт өрийн удирдлагатай холбоотой бүх 

мэдээллийг байгууллагын нэрээр, дамжуулан зээлийн 

дугаараар, оноор, зээлийн тулган баталгаажуулсан актаар 

үзэх боломжтой байна. 

 

46 NFR\EI-3.5.10.  Систем нь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 

удирдлагын цахим системтэй холбогдон төсвийн хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөгөө, санхүүжилт, гүйцэтгэлийн 

мэдээллийг байгууллагын нэрээр, ТЕЗ-ээр, гүйцэтгэгч 

компаниар, зориулалтаар, оноор, хөрөнгө оруулалтын 

төсөл, арга хэмжээгээр үзэх боломжтой байна. 

 

47 NFR\EI-3.5.11.  Систем нь тодорхой хэрэглэгчийн бүлгийн хүрээнд 

хийгдсэн дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын 

зөвлөмжийн биелэлт (хамрагдсан байгууллагаар), дотоод 

аудитын тайлан, тогтоол зэргийг Leader Monitoring 

програмд дотоод аудитын хороогоор баталгаажсан дотоод 

аудитын тайлангийн нэрээр, хамрагдсан байгууллагын 

нэрээр, улирал, хагас жилээр өгөх боломжтой байна . 

Сангийн яамны 

хэрэглэгчийн бүлэгт 

хамаарна 

 

3.6. ЛИЦЕНЗ 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

48 NFR\LIC-3.6.1.  Тусдаа линцензтэй гуравдагч этгээдийн програмын 

хэрэгсэл (баазыг удирдах систем гэх мэт) зэргээс бусад 

шинээр боловсруулагдсан энэхүү системийг бүхэлд нь 

Сангийн яамны эзэмшинэ. 

Шинээр захиалж 

хийлгэсэн програм 

custom application 

ангилалд орно 
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3.7. АЛДАА БОЛОВСРУУЛАЛТ 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

49 NFR\ERR-3.7.1.  Систем нь бүх бүрэлдэхүүн хэсэгтээ алдаа боловсруулах 

функцтэй байна. Энэ нь Монгол хэл дээр учир утгатай 

мессеж харуулахаас гадна админ консолиор хянах 

боломжтой байна. 

  

 

3.8. СИСТЕМ АДМИНИСТРАЦИ 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

50 NFR\SA-3.8.1.  Админ нь аудитын жим (audit trial) –ийн бүртгэлд хандах 

боломжтой байна. 

 SEC-6 үзнэ үү 

51 NFR\SA-3.8.2.  Систем нь нөөцлөх болон сэргээх чадвартай байна.  

52 NFR\SA-3.8.3.  Систем нь лавлах, мета өгөгдөл, тохиргооны мэдээлэл 

хадгалсан экспорт импорт хийх боломжтой байна. 

Шинээр дахин 

суурилуулах үед 

хэрэглэгдэнэ 

53 NFR\SA-3.8.4.  Систем нь техник хангамж болон програмын алдааны үед 

өгөгдлийг цогц байдлыг хангадаг байна. 

 

54 NFR\SA-3.8.5.  Систем ажиллах үед онлайн нөөцлөлт хийх боломжтой 

байна. 

 

55 NFR\SA-3.8.6.  Системийн админ нь аль нэг жилийн өгөгдлийг архивлах 

боломжоор хангагдсан байна. 

 

56 NFR\SA-3.8.7.  Тендерт оролцогч нь өгөгдөл хамгаалах шийдэл санал 

болгоно (Гамшгаас гарах төлөвлөгөөний хүрээнд). 
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3.9. ТУСЛАМЖ БОЛОН ГАРЫН АВЛАГА МАТЕРИАЛ 

№ Код Шаардлага Тайлбар 

57 NFR\HG-3.9.1.  Систем нь Монгол хэл дээрх нэгдсэн тусламжийн 

материалаар хангана. 

  

58 NFR\HG-3.9.2.  Хэрэглэгч системийн аль ч хэсгээс тусламж нээж хэрхэн 

ажиллах заавар авах боломжтой байна. 

 

59 NFR\HG-3.9.3.  Тусламж нь хуудас болон тухайн талбарын түвшин хүртэл 

боломжтой байна. 

 

60 NFR\HG-3.9.4.  Системийн админд зориулсан гарын авлагаар хангана.  

61 NFR\HG-3.9.5.  Систем суурилуулах Монгол хэл дээрх гарын авлага, 

материалаар хангана. 

 

62 NFR\HG-3.9.6.  Програм хангамжийн бичиг баримт нь форм, хүснэгт, 

файлууд, эх кодын тайлбар болон алдааны мессэжүүдийг 

агуулна. 

 

63 NFR\HG-3.9.7.  Системийн өгөгдлийн баазын техникийн бичиг баримтаар 

хангана. 

 

64 NFR\HG-3.9.8.  Системийн өгөгдлийн бүтэц нь ER (Entity Relationship) 

диаграммаар дүрслэгдсэн байна. 

 

65 NFR\HG-3.9.9.  Нийлүүлэгч эцсийн хэрэглэгчид зориулан системийн 

ажиллагааны талаар видео материал бэлтгэнэ. 

 

66 NFR\HG-3.9.10.  Тусламжийн хэсэг нь хэрэглэгч түлхүүр үгээр болон 

хэллэгээр хайлт хийж хэрэгцээтэй заавраа олох 

боломжтой байна. 
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БҮЛЭГ 4. СИСТЕМИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИД 

№ Хэрэглэгч

ийн бүлэг 

(Байгуул-

лага) 

Хэрэглэгчийн 

роль 

Албан 

тушаал 

Модулиуд / Хандах эрх 

Х
я
н

ах
 с

ам
б

ар
 

Т
ө

л
ө

в
л
ө

л
т 

Г
ү

й
ц

эт
гэ

л
 

Т
ай

л
аг

н
ал

т 

Х
эр

эг
ж

и
л
т,

 ү
р

 

д
ү

н
 

Ч
ан

ар
ы

н
 

б
ат

ал
га

аж
у

у
л
ал

т
 

М
эд

ээ
л
л
и

й
н

 с
ан

 

Т
у

сл
ам

ж
 

Т
о

х
и

р
го

о
 

1.  Сангийн 

яам 

Админ Ахлах 

мэргэжилтэн 

НУ

ЗА 

     НУ

ЗА 

НУ

ЗА 

НУ

ЗА 

2.   Удирдлага-1 Газрын дарга У УЗ  У У У У У  

3.   Удирдлага-2 Хэлтсийн 

дарга 

У НУ

ЗА 

 У У У У У  

4.   Удирдлага-3 Ахлах 

мэргэжилтэн 

У УЗ НУ

ЗА 

У УЗ УЗ У У  

5.   Энгийн 

хэрэглэгч 

Мэргэжилтэн У У НУ

ЗА 

У НУ

З 

НУ

З 

НУ

З 

У  

6.   Аудитын 

обеъкт 

хэрэглэгч 

Мэргэжилтэн     НУ

З 

  У  

7.  Нийслэл/ 

дүүрэг 

Удирдлага-2 Хэлтсийн 

дарга 

У НУ

ЗА 

 У У У У У  

8.   Удирдлага-3 Ахлах  

мэргэжилтэн 

У УЗ НУ

ЗА 

У УЗ УЗ У У  

9.   Энгийн 

хэрэглэгч 

Мэргэжилтэн У У НУ

ЗА 

У НУ

З 

НУ

З 

НУ

З 

У  

10.   Аудитын 

обеъкт 

хэрэглэгч 

Мэргэжилтэн     НУ

З 

  У  

11.  Яамд / 

бусад ТЕЗ 

Удирдлага-2 Хэлтсийн 

дарга 

У НУ

ЗА 

 У У У У У  

12.   Удирдлага-3 Ахлах 

мэргэжилтэн 

У УЗ НУ

ЗА 

У УЗ УЗ У У    

13.   Энгийн 

хэрэглэгч 

Мэргэжилтэн У У НУ

ЗА 

У НУ

З 

НУ

З 

НУ

З 

У  

14.   Аудитын 

обеъкт 

хэрэглэгч 

Мэргэжилтэн     НУ

З 

  У  

15.  Аймгийн 

ДАСХА 

Удирдлага-2 Албаны дарга У НУ

ЗА 

 У У У У У  

16.   Удирдлага-3 Ахлах 

мэргэжилтэн 

У УЗ НУ

ЗА 

У УЗ УЗ У У  

17.   Энгийн 

хэрэглэгч 

Мэргэжилтэн У У НУ

ЗА 

У НУ

З 

НУ

З 

НУ

З 

У  

18.   Аудитын 

обеъкт 

хэрэглэгч 

Мэргэжилтэн     НУ

З 

  У  

 

Тайлбар:  

 Энгийн хэрэглэгч рольтой Мэргэжилтэн гэдэгт аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын 

байцаагчийг ойлгоно.  

 Хандах эрх дараах байдлаар уншигдана. Үүнд: Н – Нэмэх,  У – Унших,  З – Засах, А – 

Арилгах 
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БҮЛЭГ 5. СИСТЕМИЙН АРХИТЕКТУР 

 
СИСТЕМИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТУР 

 

Систем нь Үзүүлэх – Presentation, Бизнес логик – Business Logic, Хадгалах – Persistence гэсэн 3 

давхарга бүхий архитектур бүтэцтэй байна.  

Мөн Бизнес логик давхаргатай гадаад интерфейс програмууд холбогдоно.  

Энэ давхарга нь вэб сервисүүд байх тул бусад програмуудтай харилцан холболт хийж өгөгдөл 

авах, өгөхөд хялбар болгодог давуу талтай юм.  

Өгөгдлийн бааз нь SQL төрлийн байх бөгөөд файл систем ашиглаж хавсралт файлуудыг 

хадгална. 
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СИСТЕМИЙН БҮТЭЦ 
 

ДАУМС нь Дотоод аудит ба Санхүүгийн хяналт үндсэн 2 дэд системээс бүрдэнэ. Дэд систем 

бүр дараах модулиуд болон цэстэй байна. Үүнд: 

 

А. Дотоод аудитын дэд систем 

 

 

№ Модулийн нэр Харгалзах функциональ 

шаардлага 

Тайлбар 

1 Хянах самбар FR\IA-10.4.6  

2 Төлөвлөлт FR\IA-1.1.1 - FR\IA-3.1.15  

3 Гүйцэтгэл FR\IA-4.1.1 - FR\IA-5.3.10  

4 Тайлагналт FR\IA-6.1.1 - FR\IA-6.2.9  

5 Хэрэгжилт, үр дүн FR\IA-7.1.1 - FR\IA-8.1.2  

6 Чанарын баталгаажуулалт  FR\IA-9.1.1 - FR\IA-9.3.8  

7 Мэдээллийн сан FR\IA-10.4.9  

8 Тохиргоо  NFR\SEC-3.3.3  

9 Тусламж FR\IA-10.4.10, NFR\HG-3.9.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хянах 
самбар 

Төлөвлөлт 

Дунд 
хугацааны 
төлөвлөгөө 

Жилийн 
төлөвлөгөө 

Гүйцэтгэл 

Аудитын 
ажлыг 

төлөвлөх 

Аудитын 
ажлыг 

гүйцэтгэх 

Тайлагналт 

Аудитын 
ажлыг 

тайлагнах 

Багийн 
гишүүдийн 

үнэлгээ 

Хэрэгжилт 
үр дүн 

Аудитын 
зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг 
эргэн хянах 

Чанарын 
баталгаа-
жуулалт 

Удирдамж 
батлуулах 

Чанарын 
үнэлгээний 

ажлыг 
төлөвлөх 

Чанарын 
үнэлгээний 

ажлыг 
гүйцэтгэх 

Чанарын 
үнэлгээний 

ажлыг 
тайлагнах 

Мэдээл-
лийн сан 

Архив 

Илэрсэн 
зөрчил 

Хууль эрхзүй 

Интерфейс 
холболт 

Шинжилгээ 

Тохиргоо 

Аудитор 

Байгууллага 

Хэрэглэгчийн 
эрх 

Системийн 
тохиргоо 

Тусламж 

Системийн 
заавар 

Аудитын 
гарын 
авлага 
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Б. Санхүүгийн хяналт шалгалтын дэд систем 

 

 

 

№ Модулийн нэр Харгалзах функциональ 

шаардлага 

Тайлбар 

1 Хянах самбар FR\IA-10.4.6  

2 Төлөвлөлт FR\FCI-1.1.1 - FR\FCI-3.1.13  

3 Гүйцэтгэл FR\FCI-4.1.1 - FR\FCI-5.4.7  

4 Тайлагналт FR\FCI-6.1.1 - FR\FCI-6.3.8  

5 Хэрэгжилт, үр дүн FR\FCI-7.1.1 - FR\FCI-7.2.22  

6 Мэдээллийн сан FR\FCI-8.4.6 - FR\FCI-8.4.12  

7 Тохиргоо  NFR\SEC-3.3.3  

8 Тусламж FR\IA-10.4.10, NFR\HG-3.9.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Хянах самбар Төлөвлөлт 

Жилийн 
төлөвлөгөө 

Гүйцэтгэл 

СХШ ажлын 
хуваарь хийх 

СХШ ажлыг 
гүйцэтгэх 

Тайлагналт 

СХШ ажлыг 
тайлагнах 

Багийн 
гишүүдийн 

үнэлгээ 

Хэрэгжилт үр 
дүн 

СХШ-ын 
хэрэгжилтийг 
эргэн хянах 

Мэдээллийн 
сан 

Архив 

Илэрсэн зөрчил 

Хууль эрхзүй 

Интерфейс 
холболт 

Тохиргоо 

Байцаагч 

Байгууллага 

Хэрэглэгчийн 
эрх 

Системийн 
тохиргоо 

Тусламж 

Системийн 
заавар 

СХШ Стандарт 
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БҮЛЭГ 6.  ӨГӨГДЛИЙН ШААРДЛАГА 
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СИСТЕМИЙН ӨГӨГДЛИЙН ЗАГВАР 

Хэдийгээр системийн өгөгдлийн эцсийн хувилбарыг хөгжүүлэгч баг хийх боловч ихэнх үндсэн 

хүснэгтүүдийг тодорхойлж нэгдсэн болон 3 модуль тус бүрээр харуулав. Үүнд:  

А. ДОТООД АУДИТЫН МОДУЛИЙН ӨГӨГДЛИЙН ЗАГВАР 

 
Ерөнхий зориулалтын хүснэгтүүдтэй нэгтгэн харуулав. Үүнд: 
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А1. Чанарын баталгаажуулалтын модулийн өгөгдлийн загвар 

 

Ерөнхий зориулалтын хүснэгтүүдтэй нэгтгэн харуулав. Үүнд:  
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Б. САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН МОДУЛИЙН ӨГӨГДЛИЙН ЗАГВАР 

 

Ерөнхий зориулалтын хүснэгтүүдтэй нэгтгэн харуулав. Үүнд: 
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ӨГӨГДЛИЙН ЛАВЛАХ 

Дараах хүснэгтээр баазын хүснэгтүүдийг түүний тайлбарын хамтаар үзүүлэв. Үүнд: 

№ Хүснэгт Ангилал Тайлбар 

1.  C_AuditObject Ерөнхий Аудитын объект буюу аудит хийгдэх 

байгууллага 

2.  C_Auditor Ерөнхий Аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын 

байцаагч 

3.  C_AuditorType Ерөнхий Төрөл: Аудитор, санхүүгийн хяналт 

шалгалтын байцаагч 

4.  C_Division Ерөнхий Харъяалал 

5.  C_DivisionType Ерөнхий Харъяаллын төрөл: Аймаг, нийслэл, сум, 

дүүрэг 

6.  C_Governor Ерөнхий Дээд байгууллага – Төсвийн Ерөнхийлөн 

Захирагч 

7.  FC_AnnualPlan Санхүүгийн хяналт, шалгалт Жилийн төлөвлөгөө 

8.  FC_AnnualScope Санхүүгийн хяналт, шалгалт Жилийн хамрах хүрээ 

9.  FC_AuditorAnnualScope Санхүүгийн хяналт, шалгалт Жилийн хамрах хүрээн дэх Аудиторын баг 

10.  FC_Finding Санхүүгийн хяналт, шалгалт Илрүүлэлт 

11.  FC_FindingAttachment Санхүүгийн хяналт, шалгалт Илрүүлэлтийн хавсралт 

12.  FC_FindingAttachmentType Санхүүгийн хяналт, шалгалт Илрүүлэлтийн хавсралтын төрөл 

13.  FC_Guidance Санхүүгийн хяналт, шалгалт Удирдамж 

14.  FC_GuidanceAuditor Санхүүгийн хяналт, шалгалт Удирдамж дахь Аудиторын баг 

15.  FC_HearingNote Санхүүгийн хяналт, шалгалт Сонсох ажиллагааны тэмдэглэл 

16.  FC_InterestConflict Санхүүгийн хяналт, шалгалт Ашиг сонирхлын зөрчил 

17.  FC_Introduction Санхүүгийн хяналт, шалгалт Аудитын хорооны Танилцуулга 

18.  FC_IssueCategory Санхүүгийн хяналт, шалгалт Асуудлын төрөл 

19.  FC_MaterialList Санхүүгийн хяналт, шалгалт Баримт, Материалын жагсаалт 

20.  FC_MaterialListItem Санхүүгийн хяналт, шалгалт Баримт, Материалын жагсаалтын зүйлс 

21.  FC_Note Санхүүгийн хяналт, шалгалт Тэмдэглэл 

22.  FC_Notice Санхүүгийн хяналт, шалгалт Сонсох ажиллагааны мэдэгдэл 

23.  FC_Penalty Санхүүгийн хяналт, шалгалт Акт, Албан шаардлага 

24.  FC_Resolution Санхүүгийн хяналт, шалгалт Аудитын хорооны шийдвэр 

25.  FC_WorkPaper Санхүүгийн хяналт, шалгалт Ажлын баримт 

26.  FC_WorkPlan Санхүүгийн хяналт, шалгалт Ажлын төлөвлөгөө 

27.  FC_WorkPlanItem Санхүүгийн хяналт, шалгалт Ажлын төлөвлөгөөний зүйлс 

28.  IA_AnnualPlan Дотоод аудит Жилийн төлөвлөгөө 

29.  IA_AnnualScope Дотоод аудит Жилийн хамрах хүрээ 

30.  IA_AuditorAnnualScope Дотоод аудит Жилийн хамрах хүрээн дэх Аудиторын баг 

31.  IA_AuditReport Дотоод аудит Аудитын тайлан 

32.  IA_AuditType Дотоод аудит Аудитын төрөл  

33.  IA_CauseMethod Дотоод аудит Үндсэн шалтгааны шинжилгээ хийх арга 

34.  IA_ConclusionType Дотоод аудит Дүгнэлтийн төрөл 

35.  IA_Criteria Дотоод аудит Төлөвлөгөө боловсруулах эрсдэлийн 

үнэлгээний үзүүлэлт 

36.  IA_Direction Дотоод аудит Төлөвшлийн үнэлгээний чиглэл 

37.  IA_DirectionType Дотоод аудит Төлөвшлийн үнэлгээний чиглэлийн төрөл 
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38.  IA_Finding Дотоод аудит Илэрсэн асуудал 

39.  IA_FiveWhyMethod Дотоод аудит Таван яагаад арга 

40.  IA_Guidance Дотоод аудит Удирдамж 

41.  IA_GuidanceAuditor Дотоод аудит Удирдамж дахь Аудиторын баг 

42.  IA_ImpactType Дотоод аудит Үзүүлэх нөлөөллийн төрөл 

43.  IA_InterestConflict Дотоод аудит Ашиг сонирхлын зөрчил 

44.  IA_Interview Дотоод аудит Ярилцлага 

45.  IA_InterviewAttachment Дотоод аудит Ярилцлагын хавсралт 

46.  IA_Introduction Дотоод аудит Аудитын хорооны Танилцуулга 

47.  IA_MaterialList Дотоод аудит Баримт, Материалын жагсаалт 

48.  IA_MaterialListItem Дотоод аудит Баримт, Материалын жагсаалтын зүйлс 

49.  IA_MaturityEvaluation Дотоод аудит Төлөвшлийн үнэлгээ 

50.  IA_MaturityLevel Дотоод аудит Төлөвшлийн үнэлгээний түвшин 

51.  IA_MidTermScopeGroup Дотоод аудит Дунд хугацааны төлөвлөгөөний хамрах хүрээ 

бүлгээр 

52.  IA_MidTermHumanResourc

e 

Дотоод аудит Дунд хугацааны төлөвлөгөөний хүний нөөц 

53.  IA_MidTermMaturity Дотоод аудит Дунд хугацааны төлөвлөгөөний төлөвшил 

54.  IA_MidTermPlan Дотоод аудит Дунд хугацааны төлөвлөгөө 

55.  IA_MidTermScope Дотоод аудит Дунд хугацааны төлөвлөгөөний хамрах 

хүрээ  

56.  IA_PlanRiskEvaluation Дотоод аудит Төлөвлөгөөний эрсдэлийн үнэлгээ  

57.  IA_PlanRiskEvaluationItem Дотоод аудит Төлөвлөгөөний эрсдэлийн үнэлгээ  зүйлс 

58.  IA_PropertyType Дотоод аудит Өмчийн төрөл 

59.  IA_Question Дотоод аудит Асуулт  

60.  IA_QuestionGroup Дотоод аудит Асуултын бүлэг: АБ1001, ... гэх мэт 

61.  IA_QuestionType Дотоод аудит Асуултын төрөл: тийм/үгүй, текст гэх мэт  

62.  IA_Resolution Дотоод аудит Аудитын хорооны шийдвэр 

63.  IA_RiskControlMatrix Дотоод аудит Эрсдэл хяналтын матриц 

64.  IA_RiskControlMatrixItem Дотоод аудит Эрсдэл хяналтын матрицын зүйлс 

65.  IA_RiskPreEvaluation Дотоод аудит Урьдчилсан үнэлгээ 

66.  IA_SamplingMethod Дотоод аудит Түүврийн арга 

67.  IA_Test Дотоод аудит Сорил 

68.  IA_WorkPaper Дотоод аудит Ажлын баримт 

69.  IA_WorkPlan Дотоод аудит Ажлын төлөвлөгөө  

70.  IA_WorkPlanItem Дотоод аудит Ажлын төлөвлөгөө зүйлс 

71.  QA_Criteria Чанарын баталгаажуулалт Үнэлгээний үзүүлэлт  

72.  QA_Evaluation Чанарын баталгаажуулалт Үнэлгээ 

73.  QA_FinalReport Чанарын баталгаажуулалт Чанарын баталгаажуулалтын тайлан 

74.  QA_Guidance Чанарын баталгаажуулалт Удирдамж  

75.  QA_GuidanceAuditor Чанарын баталгаажуулалт Удирдамж дахь Аудиторын баг 

76.  QA_InterestConflict Чанарын баталгаажуулалт Ашиг сонирхлын зөрчил 

77.  QA_Interview Чанарын баталгаажуулалт Ярилцлага 

78.  QA_InterviewAttachment Чанарын баталгаажуулалт Ярилцлагын хавсралт 

79.  QA_Introduction Чанарын баталгаажуулалт Аудитын хорооны Танилцуулга 

80.  QA_MaterialList Чанарын баталгаажуулалт Баримт, Материалын жагсаалт 
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81.  QA_MaterialListItem Чанарын баталгаажуулалт Баримт, Материалын жагсаалтын зүйлс 

82.  QA_Question Чанарын баталгаажуулалт Асуулт 

83.  QA_QuestionGroup Чанарын баталгаажуулалт Асуултын бүлэг 

84.  QA_QuestionType Чанарын баталгаажуулалт Асуултын төрөл 

85.  QA_Resolution Чанарын баталгаажуулалт Аудитын хорооны шийдвэр 

86.  QA_Test Чанарын баталгаажуулалт Сорил 

87.  QA_WorkPaper Чанарын баталгаажуулалт Ажлын баримт 

88.  QA_WorkPlan Чанарын баталгаажуулалт Чанарын үнэлгээний Ажлын төлөвлөгөө 

89.  QA_WorkPlanItem Чанарын баталгаажуулалт Чанарын үнэлгээний Ажлын төлөвлөгөөний 

зүйлс 
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Дараах хүснэгтэд баазын хүснэгтүүдийн багана түүний төрөл, мөн түүнчлэн түлхүүрийн 

холбоосуудыг тайлбарласан болно. Үүнд: 

Хүснэгт Багана Төрөл Түл-

хүүр 

Холбоотой 

хүснэгт 

Тайлбар 

C_AuditObject Id text PK   Аудит хийгдэх 

байгууллагын код  

  Name text       

  DateFounded date       

  RegisterNumber text     Регистрийн дугаар 

  ResolutionNumber text     Байгуулагдсан шийдвэр 

  Address text       

  Phone text       

  WebUrl text       

  PropertyTypeId number FK IA_PropertyType Өмчийн хэлбэр  

  NumberOfEmploye

e 

number       

  NumberOfSubOrga

nization 

number     Харъяа байгууллагын 

тоо  

  DirectorName text     Захирал  

  DateOfEmployment date     Ажилд орсон огноо  

  ReportTo text     Ажлаа тайлагнадаг ТЕЗ 

(эсвэл ТУЗ) 

  StrategicGoal text     Стратегийн зорилго  

  MainFunction text     Үндсэн үйл ажиллагаа  

  Regulation text     Гол хууль тогтоомж, 

дүрэм журам 

  GoverningManagem

ent 

text     Засаглах удирдлага  

  ExecutingManagem

ent 

text     Гүйцэтгэх удирдлага  

  InternalAuditingBod

y 

text     Дотоод аудит хаанаас 

хийдэг  

  GoverningManagem

entDuty 

text     Засаглах удирдлагын 

үүрэг  

  SteeringCommittee text     ТУЗ  

  GovernorId number FK C_Governor Дээд байгууллага  

  DivisionId number FK C_Division Харъяалал  

  IsAuditingUnit boolean     Аудит хийдэг нэгж эсэх  

C_Auditor Id number PK   Дараалан үүсдэг дугаар  

  FamilyName text       

  SurName text       

  GivenName text       

  Title text     Албан тушаал  

  DutyType text     Үүргийн төрөл  

  AppointedDate date     Томилогдсон огноо  

  AuditorTypeId number FK C_AuditorType Төрлийн холбоос  

  OrganizationId text FK C_AuditObject Байгууллагын холбоос  
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C_AuditorType Id number PK   Дараалан үүсдэг 

дугаар    

  Name text     Нэр  

  Description text     Тайлбар  

C_Division Id number PK   Дараалан үүсдэг дугаар   

  Name text     Нэр  

  ParentId number FK C_Division Эх харъяаллын холбоос  

  DivisionTypeId number FK C_DivisionType Харъяаллын төрлийн 

холбоос  

C_DivisionType Id number PK   Дараалан үүсдэг 

дугаар    

  Name text     Нэр  

  Description text     Тайлбар  

C_Governor Id number PK   Дараалан үүсдэг 

дугаар    

  ParentId number FK C_Governor Дээд байгууллагын код  

  AuditObjectId text FK C_AuditObject Байгууллага   

FC_AnnualPlan Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text       

  PlanYear number     Төлөвлөгөөний он  

  DraftedByUserId number     Боловсруулсан  

  DraftedDate datetim

e 

    Боловсруулсан огноо  

  ReviewedByUserId number     Хянасан  

  ReviewedDate datetim

e 

    Хянасан огноо  

FC_AnnualScope Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар   

  AnnualPlanId number FK FC_AnnualPlan   

  AuditObjectId text FK C_AuditObject   

  CoverageDateFrom date     Хамрах огнооны эхлэл  

  CoverageDateTo date     Хамрах огнооны 

төгсгөл   

  Activity text     Үйл ажиллагаа  

  ImplementDate date     Хэрэгжүүлэх огноо  

  ImplementNumberO

fDay 

number     Хэрэгжүүлэх хоног  

  TeamLeaderId number FK C_Auditor Багийн ахлагч  

  LastAuditedDate date     Сүүлд аудит орсон 

огноо  

 IsPlanned boolean   Төлөвлөгдсөн эсэх 

FC_AuditorAnnualSc

ope 

Id number PK    Дараалан үүсдэг 

дугаар    

  AuditorId number FK C_Auditor   

  AnnualScopeId number FK FC_AnnualScope   

FC_Finding Id number PK    Дараалан үүсдэг 

дугаар     

  Issue text     Илэрсэн асуудал  

  IssueCategoryId number     Ангилал  

  Criteria text     Шалгуур  
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  Cause text     Үндсэн шалтгаан  

  Impact text     Үр нөлөө  

 IssueDate datetim

e 

  Асуудлын огноо цаг 

  AuditeeComment text     Аудит объектын 

тайлбар  

  Recommendation text     Зөвлөмж  

  PenaltyAmount number     Торгуулийн дүн  

  IsAct boolean     Акт тогтоох эсэх  

  IsClaim boolean     Албан шаардлага өгөх 

эсэх 

  IsConsolidate boolean     Нэгтгэх эсэх 

  Note text     Тэмдэглэл  

  WorkPaperCode text     Ажлын баримтын код  

  Consolidation text     Илэрсэн асуудлын 

нэгтгэл  

  ConsolidationSumm

ary 

text     Нэгтгэлийн хураангуй  

  FollowUpDate date     Хэрэгжилтийн огноо  

  FollowUpEntry text     Хэрэгжилт оруулах 

хэсэг  

  PaidAmount number     Төлсөн дүн  

  IsFollowUpDone boolean     Хэрэгжилт дууссан эсэх  

FC_FindingAttachme

nt 

Id number PK   Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text     Нэр  

  DocumentPath text     Бичиг баримтын 

файлын зам  

  FindingId number FK FC_Finding   

  FindingAttachment

TypeId 

number FK FC_FindingAttach

mentType 

Төрөл  

FC_FindingAttachme

ntType 

Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар   

  Name text     Нэр  

  Description text     Тайлбар  

FC_Guidance WorkPaperCode text PK,F

K 

FC_WorkPaper Холбоостой ижил 

кодтой   

  Background text     Нийтлэг үндэслэл  

  Objective text     Зоритго  

  Scope text     Хамрах хүрээ  

  ImplementationDate

From 

date     Хэрэгжүүлэх огноо 

эхлэл  

  ImplementationDate

To 

date     Хэрэгжүүлэх огноо 

төгсгөл  

  MainPhase text     Хамрагдах асуудлууд  

  Responsibility text     Үүрэг, хариуцлага  

  Reporting text     Тайлагнах  

  ReviewedByUserId number     Хянасан  

  ReviewedDate datetim

e 

    Хянасан огноо  

  DraftedByUserId number     Боловсруулсан   
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  DraftedDate datetim

e 

    Боловсруулсан огноо  

  ApprovedDate datetim

e 

    Батлагдсан огноо  

FC_GuidanceAuditor Id number PK   Дараалан үүсдэг дугаар   

  AuditorId number FK C_Auditor   

  WorkPaperCode text FK FC_Guidance   

FC_HearingNote Id number PK,F

K 

FC_Notice Холбоостой ижил 

кодтой 

  HearingType text     Сонсох ажиллагааны 

хэлбэр 

  AuditeeTitle text     Оролцогчийн албан 

тушаал  

  AuditeeName text     Оролцогчийн нэр  

  HearingPlace text     Сонсох ажиллагаа болох 

газар  

  HearingDateTime datetim

e 

    Сонсох ажиллагааны 

хугацаа 

  AuditeeComment text     Оролцогчийн тайлбар  

  BackgroundStateme

nt 

text     Шийдвэрт тусгасан 

мэдээлэл,Үндэслэл  

  AttendeeTitle text     Оролцсон албан тушаал  

  AttendeeName text     Оролцсон нэр  

  TeamLeaderId number FK C_Auditor   

FC_InterestConflict Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар   

  Comment text     Тайлбар  

  IsConflict boolean     Зөрчилтэй эсэх  

  IsInterest1 boolean     Ашиг, сонирхол 1 

байгаа эсэх 

  Interest1 text     Ашиг, сонирхол 1 

  IsInterest2 boolean     Ашиг, сонирхол  2 

байгаа эсэх 

  Interest2 text     Ашиг, сонирхол  2 

  IsInterest3 boolean     Ашиг, сонирхол  3 

байгаа эсэх 

  Interest3 text     Ашиг, сонирхол  3 

  IsInterest4 boolean     Ашиг, сонирхол  4 

байгаа эсэх 

  Interest4 text     Ашиг, сонирхол  4  

  IsApprove boolean     Зөвшөөрөх эсэх  

  IsReason1 boolean     Шалтгаан 1 байгаа эсэх  

  IsReason2 boolean     Шалтгаан 2 байгаа эсэх   

  IsReason3 boolean     Шалтгаан 3 байгаа эсэх   

  AuditorId number FK C_Auditor Аудитор холбоос  

  WorkPaperCode text FK FC_WorkPaper   

FC_Introduction WorkPaperCode text PK,F

K 

FC_WorkPaper Холбоостой ижил 

кодтой    

  Objective text     Зорилго  

  TeamDuration text     Баг, хугацаа  

  Issue text     Хамрагдсан асуудлууд  
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  PreviousAudit text     Өмнөх шалгалтын 

талаар  

  AuditeeFunction text     Байгууллагын үйл 

ажиллагааны талаар  

  BudgetExpenditure text     Төсвийн зарцуулалтын 

талаар  

  Finding text     Илэрсэн зөрчил  

  Conclusion text     Дүгнэлт  

  FurtherActionOpini

on 

text     Цаашид авах арга 

хэмжээний санал  

  DraftedByUserId number     Боловсруулсан  

  ReviewedByUserId number     Хянасан  

FC_IssueCategory Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар   

  Name text     Нэр  

  Description text     Тайлбар  

FC_MaterialList WorkPaperCode text PK,F

K 

FC_WorkPaper Холбоостой ижил 

кодтой    

  Title text     Гарчиг  

  Statement text     Тэмдэглэх  

  DraftedByUserId number       

  ReviewedByUserId number       

FC_MaterialListItem Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар   

  DocumentName text     Бичиг, баримтын нэр  

  DueDate date     Гаргаж өгөх хугацаа  

  IsReceived boolean     Хүлээн авсан эсэх  

  ProvidedUnit text     Гаргаж өгсөн нэгж  

  ProvidedPerson text     Гаргаж өгсөн ажилтан  

  ReceivedAuditorId number     Хүлээн авсан аудитор  

  MaterialListId text FK IA_MaterialList   

FC_Note WorkPaperCode text PK,F

K 

FC_WorkPaper Холбоостой ижил 

кодтой  

  Title text     Гарчиг  

  DateCreated date     Боловсруулсан огноо  

  Description text     Тайлбар  

  Foundation text     Нийтлэг үндэслэл  

  BudgetExpenditure text     Төсвийн зарцуулалт  

  Finding text     Илэрсэн зөрчил 

  Conclusion text     Дүгнэлт  

  FurtherConsideratio

n 

text     Цаашид анхаарах 

асуудал 

  ReadBy text     Танилцсан  

FC_Notice Id number PK,F

K 

FC_Penalty Холбоостой ижил 

кодтой  

  AuditeeName text     Мэдэгдэл авах 

этгээдийн нэр  

  AuditeeTitle text     Мэдэгдэл авах 

этгээдийн албан тушаал  

  AuditeeAddress text     Мэдэгдэл авах 

этгээдийн хаяг  
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  Background text     Үндэслэл  

  HearingPlace text     Сонсох ажиллагаа болох 

газар  

  HearingDateTime datetim

e 

    Товлосон хугацаа  

  SecondDateTime datetim

e 

    Дараагийн хугацаа  

  Email text     Имэйл  

  Phone text     Утас  

  OfficialAddress text     Албан хаяг  

  CategoryStatement text     Актын зүйл заалт  

  ResolutionStatement text     Шийдвэрийн үндэслэл  

  ReceiverTitle text     Танилцсан этгээдийн 

албан тушаал  

  ReceiverName text     Танилцсан этгээдийн 

нэр  

  TeamLeaderId number FK C_Auditor   

FC_Penalty Id number PK,F

K 

FC_Finding Холбоостой ижил 

кодтой  

  Statement text     Тэмдэглэх хэсэг  

  Resolution text     Тогтоох хэсэг  

  Comment text     Тайлбар  

  AuditeeTitle text     Хүлээн авсан этгээдийн 

албан тушаал  

  AuditeeName text     Хүлээн авсан этгээдийн 

нэр  

  WrittenDate datetim

e 

    Бичигдсэн огноо  

  TeamLeaderId number FK C_Auditor   

FC_Resolution WorkPaperCode text PK,F

K 

FC_WorkPaper Холбоостой ижил 

кодтой    

  Statement text     Тогтоох хэсэг  

  Introduction text     Удиртгал  

  ActClaim text     Акт, албан шаардлага  

  Recommendation text     Зөвлөмж  

  Assignment text     Даалгах хэсэг  

  Enjoin text     Үүрэг болгох хэсэг  

FC_WorkPaper Code text PK    Ажлын баримтын Код  

  Name text     Нэр  

  DateCreated datetim

e 

    Үүсгэсэн огноо  

  AuditObjectId text     Аудитын объект  

  AnnualBudget number     Жилийн төсөв  

  SteeringCommittee

Budget 

number     ТУЗ-ын төсөв  

  Auditee text     Мэдээлэл өгсөн 

ажилтан  

  TeamLeaderId number FK C_Auditor Багийн ахлагч  

  IsPlanned boolean     Төлөвлөгөөт аудит эсэх  
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FC_WorkPlan WorkPaperCode text PK,F

K 

FC_WorkPaper Холбоостой ижил 

кодтой    

  Title text     Гарчиг  

  ApprovedDate datetim

e 

    Батлагдсан огноо  

  CoverageDateFrom date     Хамрах огноо эхлэл  

  CoverageDateTo date     Хамрах огноо төгсгөл  

  DraftedByUserId number     Боловсруулсан  

  ReviewedByUserId number     Хянасан  

FC_WorkPlanItem Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Activity text     Үйл ажиллагаа  

  Mode text     Горим  

  StartDate date     Эхлэх огноо  

  EndDate date     Дуусах огноо  

  AuditorId number FK  C_Auditor  Аудитор  

  WorkPaperCode text FK FC_WorkPlan   

IA_AnnualPlan PlanRiskEvaluationI

d 

number PK,F

K  

IA_PlanRiskEvalu

ation  

Холбоостой ижил 

кодтой    

  Name text     Нэр  

  PlanYear number     Төлөвлөгөөний он  

  DraftedByUserId number     Боловсруулсан  

  DraftedDate datetim

e 

    Боловсруулсан огноо  

  ReviewedByUserId number     Хянасан  

  ReviewedDate datetim

e 

    Хянасан огноо  

  MidTermPlanId number FK IA_MidTermPlan   

IA_AnnualScope Id number PK   Дараалан үүсдэг дугаар  

  AuditObjectId text       

  CoverageDateFrom date     Хамрах хүрээний эхлэл 

огноо  

  CoverageDateTo date     Хамрах хүрээний 

төгсгөл огноо  

  Activity text     Үйл ажилагаа  

  ImplementDate date     Хэрэгжүүлэх огноо  

  ImplementNumberO

fDay 

number     Хэрэгжүүлэх хоног  

  TeamLeaderId number FK C_Auditor Багийн ахлагч  

  AnnualPlanId number FK IA_AnnualPlan   

 IsPlanned boolean   Төлөвлөгдсөн эсэх 

IA_AuditorAnnualSco

pe 

Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  AuditorId number FK C_Auditor   

  AnnualScopeId number FK IA_AnnualScope   

IA_AuditReport WorkPaperCode text PK,F

K 

IA_WorkPaper Холбоостой ижил 

кодтой    

  Introduction text     Танилцуулга  

  AuditObjective text     Аудитын зорилго  

  AuditScope text     Хамрах хүрээ  
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  AuditMethod text     Аудитын аргачлал  

  BestPractice text     Сайн туршлага  

  GovernanceManage

ment 

text     Засаглалын удирдлага  

  RiskManagement text     Эрсдэлийн удирдлага  

  InternalControl text     Дотоод хяналт  

  Finding text     Илэрсэн асуудлууд  

  FinalConclusion text     Нэгдсэн дүгнэлт  

  ConclusionTypeId number FK IA_ConclusionTyp

e 

Дүгнэлтийн төрөл  

  ConclusionNote text     Дүгнэлтийн тайлбар  

  ReportStatus number     Статус  

IA_AuditType Id number PK   Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text       

  Description text       

IA_CauseMethod Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text       

  Description text       

IA_ConclusionType Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text       

  Description text       

IA_Criteria Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text       

  Description text       

  Number text     Дугаар  

IA_Direction Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text       

  Description text       

  DirectionTypeId number FK IA_DirectionType   

  QuestionTypeId number FK IA_QuestionGroup   

IA_DirectionType Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text       

  Description text       

IA_Finding Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  RiskControlMatrixI

d 

number     Эрсдэл хяналтын 

матрицын дугаар  

  ImpactTypeId number FK IA_ImpactType Нөлөө  

  LegalConformity text     Нөлөөлөх хууль, 

тогтоомж дүрэм   

 IssueDate datetim

e 

  Асуудлын огноо цаг 

  IsInReport boolean     Тайланд орох эсэх  

  RealCondition text     Бодит нөхцөл  

  Criteria text     Шалгуур  

  WorkPaperCode text FK IA_WorkPaper   

  CauseMethodId number FK IA_CauseMethod Үндсэн шалтгааны 

шинжилгээний арга  
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  MainCause text     Үндсэн шалтгаан  

  Impact text     Нөлөө  

  Recommendation text     Зөвлөмж  

  FollowUpDate date     Хэрэгжилтийн огноо  

  FollowUp text     Хэрэгжуулсэн байдал  

  IsFollowUpDone boolean     Хэрэгжилт дууссан эсэх  

  IssueInNextAudit text     Дараагийн аудитаар 

анхаарах асуудал  

IA_FiveWhyMethod Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Question text     Асуулт  

  Answer text     Хариулт  

  FindingId number FK IA_Finding   

IA_Guidance WorkPaperCode text PK,F

K 

IA_WorkPaper Холбоостой ижил 

кодтой    

  Background text     Нийтлэг үндэслэл  

  Objective text     Зорилго  

  Scope text     Хамрах хүрээ  

  ScopeBoundary text     Хамрах хүрээний 

хязгаар  

  ImplementationDate

From 

date     Хэрэгжүүлэх огноо 

эхлэл  

  ImplementationDate

To 

date     Хэрэгжүүлэх огноо 

төгсгөл  

  MainPhase text     Гол үе шат  

  Responsibility text     Үүрэг хариуцлага  

  Reporting text     Тайлагналт  

  ReviewedByUserId number       

  ReviewedDate datetim

e 

    Хянасан огноо  

  DraftedByUserId number       

  DraftedDate datetim

e 

    Боловсруулсан огноо  

  ApprovedDate datetim

e 

    Батлагдсан огноо  

IA_GuidanceAuditor Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  AuditorId number FK C_Auditor   

  WorkPaperCode text FK IA_Guidance   

IA_ImpactType Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text       

  Description text       

IA_InterestConflict Id number PK   Дараалан үүсдэг дугаар  

  Comment text     Тайлбар  

  IsConflict boolean     Зөрчилтэй эсэх  

  IsInterest1 boolean     Ашиг, сонирхол 1 

байгаа эсэх 

  Interest1 text     Ашиг, сонирхол 1 

  IsInterest2 boolean     Ашиг, сонирхол  2 

байгаа эсэх 

  Interest2 text     Ашиг, сонирхол  2 
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  IsInterest3 boolean     Ашиг, сонирхол  3 

байгаа эсэх 

  Interest3 text     Ашиг, сонирхол  3 

  IsInterest4 boolean     Ашиг, сонирхол  4 

байгаа эсэх 

  Interest4 text     Ашиг, сонирхол  4  

  IsApprove boolean     Зөвшөөрөх эсэх  

  IsReason1 boolean     Шалтгаан 1 байгаа эсэх  

  IsReason2 boolean     Шалтгаан 2 байгаа эсэх   

  IsReason3 boolean     Шалтгаан 3 байгаа эсэх   

  AuditorId number FK C_Auditor Аудитор холбоос  

  WorkPaperCode text FK IA_WorkPaper   

IA_Interview Id number PK   Дараалан үүсдэг дугаар  

  Interviewee text     Асуулгад хариулсан 

  IntervieweeTitle text     Хариулагчийн Албан 

тушаал  

  AuditorId number     Аудитор  

  InterviewDate datetim

e 

    Ярилцлагын огноо   

  WorkPaperCode text FK IA_WorkPaper   

  QuestionGroupId number FK IA_QuestionGroup   

IA_InterviewAttachm

ent 

Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text     Нэр  

  DocumentPath text     Бичиг баримтын 

файлын зам  

  InterviewId number FK IA_Interview   

IA_Introduction WorkPaperCode text PK,F

K 

IA_WorkPaper Холбоостой ижил 

кодтой    

  Objective text     Зорилго  

  TeamDuration text     Баг, хугацаа  

  Issue text     Хамрагдсан асуудлууд  

  PreviousAudit text     Өмнөх шалгалтын 

талаар  

  AuditeeFunction text     Байгууллагын үйл 

ажиллагааны талаар  

  BudgetExpenditure text     Төсвийн зарцуулалтын 

талаар  

  Finding text     Илэрсэн зөрчил  

  Conclusion text     Дүгнэлт  

  FurtherActionOpini

on 

text     Цаашид авах арга 

хэмжээний санал  

  DraftedByUserId number     Боловсруулсан  

  ReviewedByUserId number     Хянасан  

IA_MaterialList WorkPaperCode text PK,F

K 

IA_WorkPaper Холбоостой ижил 

кодтой    

  Title text     Гарчиг  

  Statement text     Тэмдэглэх  

  DraftedByUserId number       

  ReviewedByUserId number       
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IA_MaterialListItem Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  DocumentName text     Бичиг, баримтын нэр  

  DueDate date     Гаргаж өгөх хугацаа  

  IsReceived boolean     Хүлээн авсан эсэх  

  ProvidedUnit text     Гаргаж өгсөн нэгж  

  ProvidedPerson text     Гаргаж өгсөн ажилтан  

  ReceivedAuditorId number     Хүлээн авсан аудитор  

  WorkPaperCode text FK IA_MaterialList   

IA_MaturityEvaluatio

n 

Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  MaturityLevelId number FK IA_MaturityLevel Төлөвшлийн түвшин  

  DirectionId number FK IA_Direction  Чиглэл 

  Note text     Тайлбар  

  WorkPaperCode text FK IA_WorkPaper   

IA_MaturityLevel Id number     Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text       

  Description text       

IA_MidTermScopeGr

oup 

Id number PK  Дараалан үүсдэг дугаар  

 Name text   Бүлэг: Чиг үүрэг, Бүтэц, 

Холимог 

 Description text   Тайлбар 

IA_MidTermHumanR

esource 

Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Direction text     Чиглэл  

  TotalManDay number     Нийт хүн өдөр  

  Year number     Он  

  MidTermPlanId number FK IA_MidTermPlan   

IA_MidTermMaturity Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Direction text     Чиглэл  

  Note text     Тайлбар  

  MidTermPlanId number FK IA_MidTermPlan   

IA_MidTermPlan Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Title text     Гарчиг  

  DateFrom date     Эхлэх огноо   

  DateTo date     Дуусах огноо  

  PreparedDate date     Бэлтгэсэн огноо  

  About text     Төлөвлөгөөний тухай  

  InternalAuditDuty text     Дотоод аудитын үүрэг  

  MidtermPlanUpdate text     Дунд хугацааны 

төлөвлөгөө шинэчлэх 

  MaturityLevel text     Төлөвшлийн түвшин  

  MidtermGoal text     Дунд хугацааны зорилт  

  Scope text     Хамрах хүрээ  

  HumanResource text     Хүний нөөц  
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IA_MidTermScope Id number PK    Дараалан үүсдэг 

дугаар  

  MidTermPlanId number FK IA_MidTermPlan   

  AuditObjectId text FK C_AuditObject   

  DateCreated date       

 MidTermScopeGrou

pId 

number FK IA_MidTermScope

Group 

 

IA_PlanRiskEvaluatio

n 

Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text     Нэр  

  PlanYear number     Төлөвлөгөөний он  

IA_PlanRiskEvaluatio

nItem 

Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  AuditObjectId text FK  C_AuditObject Аудитын объект  

  CriteriaId number FK IA_Criteria Шалгуур  

  Grade number     Оноо  

  Finding text     Илэрсэн асуудал  

  PlanRiskEvaluationI

d 

number FK IA_PlanRiskEvalu

ation 

  

IA_PropertyType Id number PK   Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text       

  Description text       

IA_Question Id number PK   Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text     Нэр   

  Description text     Тайлбар  

  QuestionTypeId number FK IA_QuestionType Асуултын төрөл  

  QuestionGroupId number FK IA_QuestionGroup Асуултын бүлэг  

IA_QuestionGroup Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  ParentId number FK IA_QuestionGroup   

  Number text     Дугаар  

  Name text     Нэр  

  Description text     Тайлбар  

IA_QuestionType Id number PK   Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text       

  Description text       

IA_Resolution WorkPaperCode text PK,F

K 

IA_WorkPaper Холбоостой ижил 

кодтой 

  Statement text     Тогтоох хэсэг  

  Introduction text     Удиртгал  

  ActClaim text     Акт, албан шаардлага  

  Recommendation text     Зөвлөмж  

  Assignment text     Даалгах хэсэг  

  Enjoin text     Үүрэг болгох хэсэг  

IA_RiskControlMatri

x 

Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Step text     Үе шат  

  ActualControl text     Хяналт бодитоор 

хэрэгжиж байгаа   
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  IsControlExist boolean     Хяналт байгаа эсэх  

  TestDocumentName text     Сорилын баримт 

бичгийн нэр  

  SamplingNumber text     Түүврийн тоо  

  SamplingMethodId number FK IA_SamplingMeth

od 

Түүврийн арга  

  TestError number     Алдааны тоо  

  ErrorDescription text     Алдааны утга  

  ControlGrade number     Хяналтын үнэлгээ  

  IsConsolidated boolean     Нэгтгэлд оруулах эсэх  

  WorkPaperCode text FK IA_WorkPaper   

IA_RiskControlMatri

xItem 

Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  RiskNumber text     Эрсдэлийн дугаар  

  Risk text     Эрсдэл  

  Probability number     Үүсэх магадлал  

  Impact number     Нөлөөлөл  

  ControlNumber text     Хяналтын дугаар  

  Unit text     Байгууллагын нэгж  

  Control text     Хяналт  

  ControlDetail text     Хяналтын дэлгэрэнгүй  

  Frequency text     Давтамж  

  IsMainControl boolean     Гол хяналт эсэх  

 RiskControlMatrixI

d 

number FK   

IA_RiskPreEvaluation Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Risk text     Эрсдэл  

  Probability number     Магадлал  

  Impact number     Нөлөөлөл  

 IsRedundant boolean   Давхардсан эсэх  

  WorkPaperCode text FK IA_WorkPaper   

IA_SamplingMethod Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text       

  Description text       

IA_Test Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  DateCreated datetim

e 

    Үүсгэсэн огноо  

  Answer text     Хариулт  

  IsYesNo boolean     Тийм /Үгүй эсэх  

  QuestionId number FK IA_Question Асуултын код  

  WorkPaperCode text FK IA_WorkPaper   

IA_WorkPaper Code text PK   Ажлын баримтын код  

  Name text     Нэр  

  DateCreated datetim

e 

    Үүсгэсэн огноо  

  AuditObjectId text     Аудитын объект  

  AnnualBudget number     Жилийн төсөв  
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  SteeringCommittee

Budget 

number     ТУЗ-ын төсөв  

  AuditTypeId number FK IA_AuditType Аудитын төрөл  

  Auditee text     Асуулгад хариулагч 

  TeamLeaderId number FK C_Auditor Багийн ахлагч  

IA_WorkPlan WorkPaperCode text PK,F

K 

IA_WorkPaper Холбоостой ижил 

кодтой    

  Title text     Гарчиг  

  ApprovedDate datetim

e 

    Батлагдсан огноо  

  CoverageDateFrom date     Хамрах огноо эхлэл  

  CoverageDateTo date     Хамрах огноо төгсгөл  

  DraftedByUserId number     Боловсруулсан  

  ReviewedByUserId number     Хянасан  

IA_WorkPlanItem Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Activity text     Үйл ажиллагаа  

  StartDate date     Эхлэх огноо  

  EndDate date     Дуусах огноо  

  AuditorId number FK  C_Auditor  Аудитор  

  WorkPaperCode text FK IA_WorkPlan   

QA_Criteria Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text       

  Description text       

  Number text       

QA_Evaluation Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  CriteriaId number FK QA_Criteria Шалгуур  

  Grade text     Оноо 

  WorkPaperCode text FK QA_WorkPaper   

QA_FinalReport WorkPaperCode text PK,F

K 

QA_WorkPaper Холбоостой ижил 

кодтой    

  Introduction text     Танилцуулга  

  Objective text     Зорилго  

  ConclusionNote text     Дүрэмд нийцэж буй 

санал дүгнэлт  

  Scope text     Хамрах хүрээ  

  Method text     Арга зүй  

  BestPractice text     Шилдэг практик  

  NonEthicalIssue text     Дүрмээс гажсан 

асуудлууд  

  ImprovementOpport

unity 

text     Сайжруулах 

боломжууд  

  ReportStatus number     Төлөв  

QA_Guidance WorkPaperCode text PK,F

K 

QA_WorkPaper Холбоостой ижил 

кодтой    

  Background text     Нийтлэг үндэслэл  

  Objective text     Зорилго  

  Scope text     Хамрах хүрээ  

  ScopeBoundary text     Хамрах хүрээний 
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хязгаар  

  ImplementationDate

From 

date     Хэрэгжүүлэх огноо 

эхлэл  

  ImplementationDate

To 

date     Хэрэгжүүлэх огноо 

төгсгөл  

  MainPhase text     Гол үе шат  

  Responsibility text     Үүрэг хариуцлага  

  Reporting text     Тайлагналт  

  ReviewedByUserId number       

  ReviewedDate datetim

e 

    Хянасан огноо  

  DraftedByUserId number       

  DraftedDate datetim

e 

    Боловсруулсан огноо  

  ApprovedDate datetim

e 

    Батлагдсан огноо  

QA_GuidanceAuditor Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар 

  AuditorId number FK C_Auditor   

  WorkPaperCode text FK QA_Guidance   

QA_InterestConflict Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Comment text     Тайлбар  

  IsConflict boolean     Зөрчилтэй эсэх  

  IsInterest1 boolean     Ашиг, сонирхол 1 

байгаа эсэх 

  Interest1 text     Ашиг, сонирхол 1 

  IsInterest2 boolean     Ашиг, сонирхол  2 

байгаа эсэх 

  Interest2 text     Ашиг, сонирхол  2 

  IsInterest3 boolean     Ашиг, сонирхол  3 

байгаа эсэх 

  Interest3 text     Ашиг, сонирхол  3 

  IsInterest4 boolean     Ашиг, сонирхол  4 

байгаа эсэх 

  Interest4 text     Ашиг, сонирхол  4  

  IsApprove boolean     Зөвшөөрөх эсэх  

  IsReason1 boolean     Шалтгаан 1 байгаа эсэх  

  IsReason2 boolean     Шалтгаан 2 байгаа эсэх   

  IsReason3 boolean     Шалтгаан 3 байгаа эсэх   

  AuditorId number FK C_Auditor Аудитор холбоос  

  WorkPaperCode text FK QA_WorkPaper   

QA_Interview Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Interviewee text     Асуулгад хариулсан 

  IntervieweeTitle text     Хариулагчийн Албан 

тушаал  

  AuditorId number     Аудитор  

  InterviewDate datetim

e 

    Ярилцлагын огноо   

  PreparedAuditorId number     Аудитор  

  PreparedDate datetim

e 

    Бэлтгэсэн огноо  
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  ReviewedByUserId number     Хянасан  

  ReviewedDate datetim

e 

    Хянасан огноо  

  Comment text     Тайлбар  

  WorkPaperCode text FK QA_WorkPaper   

  QuestionGroupId number FK QA_QuestionGrou

p 

  

QA_InterviewAttach

ment 

Id number PK   Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text     Нэр  

  DocumentPath text     Бичиг баримтын 

файлын зам  

  InterviewId number FK QA_Interview   

QA_Introduction WorkPaperCode text PK,F

K 

QA_WorkPaper Холбоостой ижил 

кодтой    

  Objective text     Зорилго  

  TeamDuration text     Баг, хугацаа  

  Issue text     Хамрагдсан асуудлууд  

  PreviousAudit text     Өмнөх шалгалтын 

талаар  

  AuditeeFunction text     Байгууллагын үйл 

ажиллагааны талаар  

  BudgetExpenditure text     Төсвийн зарцуулалтын 

талаар  

  Finding text     Илэрсэн зөрчил  

  Conclusion text     Дүгнэлт  

  FurtherActionOpini

on 

text     Цаашид авах арга 

хэмжээний санал  

  DraftedByUserId number     Боловсруулсан  

  ReviewedByUserId number     Хянасан  

QA_MaterialList WorkPaperCode text PK,F

K 

QA_WorkPaper Холбоостой ижил 

кодтой    

  Title text     Гарчиг  

  Statement text     Тэмдэглэх  

  DraftedByUserId number       

  ReviewedByUserId number       

QA_MaterialListItem Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  DocumentName text     Бичиг баримтын нэр  

  Type text     Төрөл  

  Governance text     Засаглал  

  Employee text     Ажиллах хүчин  

  Management text     Удирдлага  

 Activity text   Үйл ажиллагаа 

 Comment text   Тайлбар 

  IsReceived boolean     Хүлээн авсан эсэх  

  MaterialListId text FK QA_MaterialList   
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QA_Question Id number PK    Дараалан үүсдэг 

дугаар  

  Name text     Нэр  

  Description text     Тайлбар  

  QuestionGroupId number FK QA_QuestionGrou

p 

Бүлэг  

  QuestionTypeId number FK QA_QuestionType Төрөл  

QA_QuestionGroup Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  ParentId number FK QA_QuestionGrou

p 

  

  Number text     Дугаар  

  Name text     Нэр  

  Description text     Тайлбар  

QA_QuestionType Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Name text       

  Description text       

QA_Resolution WorkPaperCode text PK,F

K 

QA_WorkPaper Холбоостой ижил 

кодтой    

  Statement text     Тогтоох хэсэг  

  Introduction text     Удиртгал  

  ActClaim text     Акт, албан шаардлага  

  Recommendation text     Зөвлөмж  

  Assignment text     Даалгах хэсэг  

  Enjoin text     Үүрэг болгох хэсэг  

QA_Test Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  DateCreated datetim

e 

    Үүсгэсэн огноо  

  Answer text     Хариулт  

  IsYesNo boolean     Тийм /Үгүй эсэх  

  QuestionId number FK QA_Question Асуултын код  

  WorkPaperCode text FK QA_WorkPaper   

QA_WorkPaper Code text PK    Ажлын баримтын код  

  Name text     Нэр  

  DateCreated datetim

e 

    Үүсгэсэн огноо  

  AuditObjectId text FK C_AuditObject Аудитын объект  

  AnnualBudget number     Жилийн төсөв  

  SteeringCommittee

Budget 

number     ТУЗ-ын төсөв  

  Auditee text     Асуулгад хариулагч 

  TeamLeaderId number FK C_Auditor Багийн ахлагч  

  IsPlanned boolean     Төлөвлөгөөт эсэх 

QA_WorkPlan WorkPaperCode text PK,F

K 

QA_WorkPaper Холбоостой ижил 

кодтой    

  Title text     Гарчиг  

  ApprovedDate datetim

e 

    Батлагдсан огноо  

  CoverageDateFrom date     Хамрах огноо эхлэл  
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  CoverageDateTo date     Хамрах огноо төгсгөл  

  DraftedByUserId number     Боловсруулсан  

  ReviewedByUserId number     Хянасан  

QA_WorkPlanItem Id number PK    Дараалан үүсдэг дугаар  

  Activity text     Үйл ажиллагаа  

  StartDate date     Эхлэх огноо  

  EndDate date     Дуусах огноо  

  AuditorId number FK C_Auditor Аудитор  

  WorkPaperCode text FK QA_WorkPlan   
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БҮЛЭГ 7. ГАДААД ИНТЕРФЕЙС 

 

 
ПРОГРАМЫН ИНТЕРФЕЙС 

Систем нь Сангийн яамны дараах системүүдтэй програмын интерфейс хийгдэж ажиллана. 

Үүнд: 

№ Програм, системийн 

нэр 

Авах мэдээлэл 

Ямар мэдээлэл 

авах 

Шалгуур, шүүлтүүр  Давтамж  

1.  Төсвийн 

төлөвлөлтийн Фискал 

систем 

Байгууллагын 

батлагдсан төсөв 

Байгууллагын код, 

Төсвийн жил 

Аудит, санхүүгийн 

хяналт шалгалтын үед 

тухай бүр 

2.  e-Huulga Байгууллагын 

гүйлгээний хуулга 

Байгууллагын код 

Тайлант үе, дурын 

хугацааны зурвас 

Аудит, санхүүгийн 

хяналт шалгалтын үед 

тухай бүр 

3.  e-Report Байгууллагын 

санхүүгийн тайлан 

Байгууллагын код 

Тайлант үе, дурын 

хугацааны зурвас 

Аудит, санхүүгийн 

хяналт шалгалтын үед 

тухай бүр 

4.  Payroll Байгууллагын 

цалингийн 

бодолтын мэдээлэл 

Байгууллагын код 

Тайлант үе, дурын 

хугацааны зурвас 

Аудит, санхүүгийн 

хяналт шалгалтын үед 

тухай бүр 

5.  e-Balance Байгууллагын 

(Төрийн өмчит аж 

ахуйн нэгж) 

санхүүгийн тайлан 

Байгууллагын код 

Тайлант үе, дурын 

хугацааны зурвас 

Аудит, санхүүгийн 

хяналт шалгалтын үед 

тухай бүр 

6.  One Drive (Office 365) Хэрэглэгчийн файл Хэрэглэгчийн код Тухай бүр 

7.  OdaMIS Төслүүдийн 

тайлан, 

төлөвлөгөө, төсөв, 

гүйцэтгэл, 

баталсан баримт 

бичгүүд  

Төслийн дугаар, 

тайлант он 

Давтамж тогтоох 

боломжгүй, тухайн 

жилд хийхээр эрсдэлд 

суурилсан дотоод 

аудитын төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан төслийн 

хүрээнд хийгдэх тул 

төсөл тус бүрд дотоод 

аудит хийх хугацааны 

давтамжийг 

тодорхойлох 

боломжгүй.   

8.  DMFAS-Өрийн 

удирдлагын 

санхүүгийн 

шинжилгээний 

систем 

Гадаад дотоод зээл, 

үнэт цаас бонд гэх 

мэт өрийн 

удирдлагатай 

холбоотой бүх 

мэдээлэл  

Байгууллагын нэрээр, 

Дамжуулан зээлийн 

дугаараар, оноор, 

зээлийн тулган 

баталгаажуулсан акт 

Оноор буюу 1 жилээр 

9.  Улсын төсвийн 

хөрөнгө оруулалтын 

удирдлагын цахим 

систем  

Төсвийн хөрөнгө 

оруулалтын 

төлөвлөгөө, 

санхүүжилт, 

гүйцэтгэл 

Байууллагын нэрээр, 

ТЕЗ-ээр, гүйцэтгэгч 

компаниар, 

зориулалтаар, оноор, 

хөрөнгө оруулалтын 

төсөл, арга 

хэмжээгээр гэх мэт 

Оноор  
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10.  Leader monitoring 

програм 

Дотоод аудитын 

зөвлөмжийн 

биелэлт, 

Дотоод аудитад 

хамрагдсан 

байгууллагын нэр, 

Дотоод аудитын нэр, 

оноор 

Хагас жилээр 

 

Системээс бусад системд өгөх мэдээлэл: 

№ Програм, системийн 

нэр 

Өгөх мэдээлэл 

Ямар мэдээлэл 

өгөх 

Шалгуур, шүүлтүүр  Ямар системд өгөх  

1. Leader monitoring 

програм 

Сангийн яамны 

хүрээнд хийгдсэн 

дотоод аудитын 

зөвлөмжийн 

биелэлт 

(хамрагдсан 

байгууллагаар), 

дотоод аудитын 

тайлан, тогтоол   

Дотоод аудитын 

хороогоор 

баталгаажсан дотоод 

аудитын тайлангийн 

нэрээр, хамрагдсан 

байгууллагын нэрээр, 

улирал, хагас жилээр 

Сангийн яамны хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээний 

систем 

 

 Тайлбар: Мэдээлэл авах, өгөх системүүдийн програмын интерфейс бэлэн байлгахыг СЯ 

хариуцах бөгөөд систем хөгжүүлэх үед харилцан туршилт хийх боломжтой байна.   
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БҮЛЭГ 8. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН АЖИЛЛАХ ДЭЛГЭЦИЙН ЗАГВАР      
 

№ Дэлгэцийн нэр Тайлбар 

1.  Хянах самбар  

2.  Аудитын объект  

3.  Аудитын ажил   

4.  Аудитын ажлын удирдамж  

5.  Бичиг баримтын жагсаалт  

6.  Асуулга  

7.  Эрсдэлийн урьдчилсан үнэлгээ  

8.  Эрсдэл хяналтын матриц  

9.  Илрүүлэлт  

10.  Аудитын тайлан  

11.  Аудитын тайлан – харах   

12.  Аудитын тайлан – хэвлэх   

13.  Аудитын тайлан – MS Word уруу экспортлох  

14.  Санхүүгийн хяналт шалгалтын жилийн төлөвлөгөө  

15.  Санхүүгийн хяналт шалгалтын ажил  

16.  Санхүүгийн хяналт шалгалтын ажлын хуваарь  

17.  Сонсох ажиллагааны мэдэгдэл  

18.  Сонсох ажиллагааны тэмдэглэл  

19.  Дотоод аудитын хорооны танилцуулга  

20.  Дотоод аудитын хорооны тогтоол  
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Дэлгэцийн төсөөлөл #1: 
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 Дэлгэцийн төсөөлөл #2: 
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Дэлгэцийн төсөөлөл #3: 
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Дэлгэцийн төсөөлөл #4: 
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Дэлгэцийн төсөөлөл #5: 
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Дэлгэцийн төсөөлөл #6: 
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Дэлгэцийн төсөөлөл #7: 
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 Дэлгэцийн төсөөлөл #8: 
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Дэлгэцийн төсөөлөл #9: 
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Дэлгэцийн төсөөлөл #10: 
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Дэлгэцийн төсөөлөл #11: 
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Дэлгэцийн төсөөлөл #12: 
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Дэлгэцийн төсөөлөл #13: 
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Дэлгэцийн төсөөлөл #14: 
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Дэлгэцийн төсөөлөл #15: 
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Дэлгэцийн төсөөлөл #16: 
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Дэлгэцийн төсөөлөл #17: 
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Дэлгэцийн төсөөлөл #18: 
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Дэлгэцийн төсөөлөл #19: 
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Дэлгэцийн төсөөлөл #20: 
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БҮЛЭГ 9. ТЕХНИК ХАНГАМЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД 

БҮТЭЦ 
 

Систем нь дараах үзүүлэлт бүхий техник хангамжуудыг ашиглана. СЯ-ны өгөгдлийн төвд сервер, 

сүлжээний тоног төхөөрөмжүүд суурилагдах ба эцсийн хэрэглэгчийн хувьд доор үзүүлсэн үзүүлэлтийн 

шаардлага хангасан компьютер, тоног төхөөрөмж, сүлжээний хурдны үзүүлэлттэй байх хэрэгтэй. Үүнд: 

 

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН КОМПЬЮТЕР, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, СҮЛЖЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ 

 
№ Техник хангамжийн нэр Үзүүлэлт Тоо ширхэг 

1.  Дэсктоп компьютер   Процессор: i3 Core буюу түүнээс 

дээш 

 Санах ой: 4GB DDR4 

 Хатуу диск: 500 GB  

 Оптик драйв: DVD ROM 

 Сүлжээний карт: 1GB LAN 

 Тэжээлийн блок: Стандарт 

 Гар хулгана 

 Дэлгэц: 17 инч LCD/LED 

1 

2.  Скайнер   A4 хэмжээтэй 1 

3.  Интернэт урсгал  1 Mbps түүнээс дээш хурд 1 
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СЕРВЕРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 

 
№ Техник хангамжийн нэр Үзүүлэлт Тоо ширхэг 

4.  Баазын сервер (Dell R740 

equivalent) 
 Процессор: Xeon Gold 6 Core 

 Санах ой: 32GB DDR4 

 Хатуу диск: 480 GB SSD Sata 

 Оптик драйв: DVD ROM 

 Сүлжээний карт: 1GB LAN 2 ports 

 Тэжээлийн блок: Dual Power 

 Rails 

 Bezel 

 Баталгаат хугацаа: 3 жил 

1 

5.  Вэб сервер (Dell R740 

equivalent) 
 Процессор: Xeon Silver 6 Core 

 Санах ой: 16GB DDR4 

 Хатуу диск: 240 GB SSD Sata 

 Оптик драйв: DVD ROM 

 Сүлжээний карт: 1GB LAN 2 ports 

 Тэжээлийн блок: Dual Power 

 Rails 

 Bezel 

 Баталгаат хугацаа: 3 жил 

2 

6.  Диск сторэйж (Dell EMC 

ME4024 equivalent) 
 Fiber Channel 

 Disk Size: 5x1.92TB SSD 12Gbps Hot-

plug Drive Write Intensive 

 FC 2x SFP, FC16, 16GB 

 Rack Rails 2U 

 Баталгаат хугацаа: 3 жил 

1 

7.  Ачаалал баланслагч 

(Barracuda ADC 340 Load 

balancer equivalent) 

 Maximum Throughput 1.2Gbps 

 35 Real Servers Supported 

 1 Gbps HTTP Throughput 

 250 Mbps HTTPS (SSL) Throughput 

 4,000,000 Layer 4 Concurrent TCP 

Connections 

 1 Gb Copper 4 NICs 

 Layer 4,7 Load Balancing 

 Баталгаат хугацаа: 3 жил 

1 

8.  Сүлжээний салаалагч 

(Cisco SG350-10 managed 

switch equivalent) 

 8 Gigabit Ethernet 

 2 Gigabit Ethernet combo 

 Layer 2 Switching 

 VLAN 

 IPv4 and IPv6 Dual Stack 

 256MB CPU memory 

 Баталгаат хугацаа: 3 жил 

2 
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СҮЛЖЭЭНИЙ ЗУРАГЛАЛ 

 

ДАУМС-ийн сүлжээний зургийг дор үзүүлэв. Үүнд: 

 

 

 

 

Системийн сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмжүүд СЯ-ны өгөгдлийн төвд суурилагдсанаар дүрсэлсэн 

бөгөөд СХЭУГ-ын ажилтнууд дотоод сүлжээгээр холбогдон ажиллана.  

 

Гадаад хэрэглэгчид болох бусад яамд, нийслэл, дүүрэг, аймгийн хэрэглэгчид интернэт (TCP/IP) 

сүлжээгээр холбогдон ажиллана. 

 

ЗГСУМС-ийн (Төрийн сангийн) сүлжээг ашиглахаар судалж үзсэн боловч нууцлалын шаардлагын 

улмаас боломжгүй нь тогтоогдсон.  
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ХАВСРАЛТУУД 
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ХАВСРАЛТ 1. ПРОЦЕССЫН ЗУРАГЛАЛ 

 
А. ДОТООД АУДИТЫН ПРОЦЕСС 
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А1. 

ЧАНА

РЫН 

БАТА

ЛГАА

ЖУУЛ

АЛТЫ

Н 

ПРОЦ

ЕСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ  Design document  
 

 

 

    154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Design document  ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ 
 

 

 

155  

 

 

 



     ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ  Design document  
 

 

 

    156 

 



 Design document  ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ 
 

 

 

157  

 

 



     ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ  Design document  
 

 

 

    158 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Design document  ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ 
 

 

 

159  

 

 

 

 

 

 

 



     ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ  Design document  
 

 

 

    160 

 

 



 Design document  ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ 
 

 

 

161  

Б. САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ПРОЦЕСС 
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ХАВСРАЛТ 2. ПРОЦЕССЫН ЗУРАГЛАЛЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР 

 

А. ДОТООД АУДИТЫН ПРОЦЕССЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР 

 

1. ДУНД ХУГАЦААНЫ АУДИТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ 

1.1. ДХТ-нд санал авах албан бичиг гаргах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-1.1.1.  
 

Хэлтсийн дарга системд 

урьдчилан оруулсан санал 

авах албан бичгийн маягтыг 

нээж, талбаруудыг бөглөнө. 

(албан бичгийн төрлөөс 

хамаарч доторх 

өөрчлөгдөхгүй хэсгүүдийг 

системд урьдчилан 

оруулсан байх, өөрчлөгдөх 

хэсгүүдийг хоосон зай 

үлдэх эсвэл цэг цэгээр 

тэмдэглэх) 

Албан 

бичгийн 

маягт 

Албан 

бичгийн 

төсөл  

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-1.1.2.  Хэлтсийн дарга бөглөсөн 

албан бичгийн төслийг 

Газрын даргад илгээж 

“Илгээсэн” төлвийг сонгож 

хадгална.  

    

US\IA-1.1.3.  Энэ үед Газрын даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-1.1.4.  Газрын дарга санал авах 

албан бичгийн төслийг 

нээж, “Хянаж байна” 

төлвийг сонгоно.  

    

US\IA-1.1.5.  Газрын дарга санал авах 

албан бичгийн төслийг 

хянаж дуусаад засвар, 

өөрчлөлт хийлгүүлэх 

шаардлагатай гэж үзвэл 

Хэлтсийн даргад буцааж 

“Буцаасан” төлөвт оруулна.  

    

US\IA-1.1.6.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-1.1.7.  Хэлтсийн дарга санал авах 

албан бичгийн төслийг 

нээж, шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\IA-1.1.8.  Санал авах албан бичгийн 

төсөл бэлэн болох хүртэл 

1.1.2-1.1.4 хүртэлх 

алхамууд давтагдана.  

Албан 

бичгийн 

маягт 

Албан 

бичгийн 

төсөл  

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-1.1.9.  Газрын дарга санал авах 

албан бичгийн төслийг 

хянаж дуусаад зөвшөөрсөн 

 Албан 

бичиг 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 
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бол “Зөвшөөрсөн” гэсэн 

төлөвт оруулж хадгална.  

 Зөвшөөрсөн 

US\IA-1.1.10.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-1.1.11.  Хэлтсийн дарга санал авах 

албан бичгийг цаасан дээр 

хэвлэж Газрын даргаар 

гарын үзэг зуруулна. 

(системийн гадуур) 

    

US\IA-1.1.12.  Хэлтсийн дарга Газрын 

даргын гарын үсгээр 

баталгаажсан  санал авах 

албан бичгийг системд 

файл болгон оруулж 

холбогдох газар нэгжүүд 

рүү илгээнэ. Мөн цаасаарх 

албан бичгийг илгээнэ. 

(системийн гадуур)  

    

 

1.2. ТЕЗ, бусад газар нэгж, харъяалах байгууллагуудаас ДХТ-нд санал авах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-1.2.1.  Хэлтсийн дарга холбогдох 

газар нэгжүүдээс санал авч 

боловсруулах үүргийг 

ахлах мэргэжилтэнд өгнө. 

Хэлтсийн дарга үүрэг өгөөд 

“Үүрэг өгсөн” төлвийг 

сонгоно. Үүрэг хэсэгт 

хэнээс хэнд үүрэг өгсөн, 

ямар үүрэг өгсөн, үүргийн 

эхлэх хугацаа, дуусах 

хугацаа гэх мэт харагдана.  

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-1.2.2.  Энэ үед Ахлах 

мэргэжилтэнд системээс 

автоматаар мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-1.2.3.  Ахлах мэргэжилтэн 

системд өгөгдсөн үүргийг 

нээж, “Эхэлсэн” төлөвт 

оруулна. Дараах 

үйлдлүүдийг системээс 

гадуур хийнэ. Үүнд: Ахлах 

мэргэжилтэн холбогдох 

газар нэгжүүдийн ирсэн 

саналыг нэгтгэх файл 

үүсгэнэ. Холбогдох газар 

нэгжүүдээс ирсэн 

саналуудыг нэгтгэх файлд 

оруулна. Саналуудыг 

нэгтгэж дуусгана.  

    

US\IA-1.2.4.  Ахлах мэргэжилтэн үүрэг 

өгөгдсөн хугацааны дотор 
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саналын нэгтгэлийг 

системд оруулна.  

US\IA-1.2.5.  Саналын нэгтгэлийг 

хэлтсийн даргад илгээж, 

“Илгээсэн төлөвт оруулж 

хадгална.    

Саналын 

нэгтгэл 

маягт 

Саналын 

нэгтгэл 

 Илгээсэн 

 Хянаж 

байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

АМ-НЗ 

US\IA-1.2.6.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-1.2.7.  Хэлтсийн дарга саналын 

нэгтгэлийг нээж, “Хянаж 

байна” төлвийг сонгоно.  

    

US\IA-1.2.8.  Хэлтсийн дарга саналын 

нэгтгэлийг хянаж дуусаад 

санал дутуу нэгтгэгдсэн 

эсвэл буруу нэгтгэгдсэн гэх 

мэт өөрчлөлт хийх 

шаардлагатай гэж үзвэл 

ахлах мэргэжилтэнд буцааж 

“Буцаасан” төлөвт оруулна.  

    

US\IA-1.2.9.  Энэ үед ахлах 

мэргэжилтэнд системээс 

автоматаар мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-1.2.10.  Ахлах мэргэжилтэн 

саналын нэгтгэлийг нээж, 

шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\IA-1.2.11.  Саналын нэгтгэл бэлэн 

болох хүртэл 1.2.5-1.2.7 

хүртэлх алхамууд 

давтагдана.  

    

US\IA-1.2.12.  Хэлтсийн дарга саналын 

нэгтгэлийг хянаж дуусаад 

зөвшөөрсөн бол “Үүрэг 

биелсэн” гэсэн төлөвт 

оруулж хадгална.  

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-1.2.13.  Энэ үед ахлах 

мэргэжилтэнд системээс 

автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

Ахлах мэргэжилтэн 

“Дууссан” гэсэн төлөвт 

оруулна. 
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1.3. ДХТ-ний хамрах хүрээний жагсаалт гаргах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

 - Аудит хийх боломжтой бүх байгууллага, газар нэгж, үйл ажиллагаа, төсөл, 

хөтөлбөрийн жагсаалтыг системд оруулна. 

- Эрсдэлийн Хорооноос тодорхойлсон эрсдэл болон эрсдэлийн аппетитэд суурилж, 

ДХТ-ийн хамрах хүрээнд багтах аудитын объектуудыг сонгоход ашиглаж болох бүх 

метрикүүдийг гаргана. Уг шалгуур үзүүлэлтүүдийг системд оруулна.   

- ДА-ын ДХТ-ийн хамрах хүрээнд багтах аудитын объектуудыг сонгоход ашиглах 

метрикүүдийг системд сонгоно.  

- Систем сонгосон метрик болон дата мэдээллийг ашиглан анализ тооцоолол 

автоматаар хийж, ДХТ-ийн хамрах хүрээг гаргаж ирнэ.  

US\IA-1.3.1.  Газрын дарга ДХТ 

боловсруулах үүргийг 

Хэлтсийн даргад өгнө. 

Газрын дарга үүрэг өгөөд 

“Үүрэг өгсөн” төлвийг 

сонгоно. Үүрэг хэсэгт 

хэнээс хэнд үүрэг өгсөн, 

ямар үүрэг өгсөн, үүргийн 

эхлэх хугацаа, дуусах 

хугацаа гэх мэт харагдана.  

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-1.3.2.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-1.3.3.  Хэлтсийн дарга системд 

өгөгдсөн үүргийг нээж, 

“Эхэлсэн” төлөвт оруулна. 

Дараах үйлдлүүдийг 

системээс гадуур хийнэ. 

Үүнд:  

- Байгууллагын стратеги, 

зорилго зорилттой 

холбоотой эрсдэлүүд, 

эрсдэлийн аппетитийг 

Эрсдэлийн хорооны хурлаас 

тодорхойлж гаргана. 

(Эрсдэлийн хороо нь газрын 

дарга нараас бүрдэхээр 

журамд орсон) 

- СХЭУГ дотоод аудит хийх 

боломжтой бүх байгууллага, 

газар нэгж, үйл ажиллагаа, 

төсөл, хөтөлбөрийн 

жагсаалт буюу нийт хүрээг 

гаргана. ДХТ болон ЖТ-г 

гаргахад ашиглах 

метрикүүдийг гаргана. ДХТ, 

ЖТ-г ДАХ-оор батлуулна.  

    

US\IA-1.3.4.  Хэлтсийн дарга нийт хүрээг 

системд оруулах, ДХТ-ний 

хамрах хүрээний жагсаалт 

гаргах үүргийг ахлах 

мэргэжилтэнд өгнө. 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 
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Хэлтсийн дарга үүрэг өгөөд 

“Үүрэг өгсөн” төлвийг 

сонгоно. Үүрэг хэсэгт 

хэнээс хэнд үүрэг өгсөн, 

ямар үүрэг өгсөн, үүргийн 

эхлэх хугацаа, дуусах 

хугацаа гэх мэт харагдана. 

 

US\IA-1.3.5.  Энэ үед ахлах мэргэжилтэнд 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\IA-1.3.6.  Ахлах мэргэжилтэн системд 

өгөгдсөн үүргийг нээж, 

“эхэлсэн” төлөвт оруулна.  

    

US\IA-1.3.7.  Ахлах мэргэжилтэн аудит 

хийх боломжтой бүх 

байгууллага, газар нэгж, үйл 

ажиллагаа, төсөл, 

хөтөлбөрийн жагсаалт буюу 

нийт хүрээг системд 

оруулна. (эхний жилийн 

хувьд системд жагсаалтыг 

газар нэгжүүдээс ирсэн 

саналуудыг нэгтгэн оруулах 

ба дараа дараагийн 

жилүүдэд нэмэлт өөрчлөлт 

хийх гэх мэт шинэчлэлт 

хийгдэнэ). 

    

US\IA-1.3.8.  Нийт хүрээнээс ДХТ-ний 

хамрах хүрээг 

тодорхойлоход ашиглах 

шалгуур үзүүлэлт буюу 

метрикүүд, тоон интервал, 

тооцоолох томъёо гэх 

мэтийг системд урьдчилан 

оруулсан байна. (админ) 

    

US\IA-1.3.9.  Ахлах мэргэжилтэн систем 

ашиглан ДХТ-ний хамрах 

хүрээний жагсаалтыг 

гаргана.   

    

US\IA-1.3.10.  Ахлах мэргэжилтэн ДХТ-

ний хамрах хүрээний 

жагсаалтыг Хэлтсийн 

даргад илгээж, “Илгээсэн” 

төлөвт оруулж хадгална.    

ДХТ-

ний 

хамрах 

хүрээ-

ний 

жагсаалт

маягт 

ДХТ-ний 

хамрах 

хүрээний 

жагсаалт 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

АМ-НЗ 

US\IA-1.3.11.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-1.3.12.  Хэлтсийн дарга ДХТ-ний 

хамрах хүрээний 

жагсаалтыг нээж, “Хянаж 

байна” төлвийг сонгоно.  

    

US\IA-1.3.13.  Хэлтсийн дарга ДХТ-ний     
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хамрах хүрээний 

жагсаалтыг хянаж дуусаад 

өөрчлөлт хийх 

шаардлагатай гэж үзвэл 

ахлах мэргэжилтэн  рүү 

буцааж “Буцаасан” төлөвт 

оруулна.  

US\IA-1.3.14.  Энэ үед ахлах мэргэжилтэнд 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-1.3.15.  Ахлах мэргэжилтэн ДХТ-

ний хамрах хүрээний 

жагсаалтыг нээж, 

шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\IA-1.3.16.  ДХТ-ний хамрах хүрээний 

жагсаалт бэлэн болох 

хүртэл 1.3.10-1.3.12 хүртэлх 

алхамууд давтагдана.  

    

US\IA-1.3.17.  Хэлтсийн дарга ДХТ-ний 

хамрах хүрээний 

жагсаалтыг хянаж дуусаад 

зөвшөөрсөн бол “Үүрэг 

биелсэн” гэсэн төлөвт 

оруулж хадгална.  

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-1.3.18.  Энэ үед ахлах мэргэжилтэнд 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

 

    

US\IA-1.3.19.  Хэлтсийн дарга ДХТ-ний 

хамрах хүрээний жагсаалтад 

холбогдох газар, нэгжүүдээс 

ирсэн санал тусгагдсан 

эсэхийг хянаж, 

шаардлагатай нэмэлтийг 

оруулж, эцэслэнэ.  

    

US\IA-1.3.20.  Хэлтсийн дарга ДХТ-ний 

хамрах хүрээний эцсийн 

төслийг Газрын даргад 

илгээж “Илгээсэн” төлвийг 

сонгож хадгална.  

ДХТ-

ний 

хамрах 

хүрээ-

ний 

жагсаалт

маягт 

ДХТ-ний 

хамрах 

хүрээний 

жагсаалт 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

АМ-НЗ 

US\IA-1.3.21.  Энэ үед Газрын даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-1.3.22.  Газрын дарга ДХТ-ний 

хамрах хүрээний эцсийн 

төслийг нээж, “Хянаж 

байна” төлвийг сонгоно.  

    

US\IA-1.3.23.  Газрын дарга ДХТ-ний 

хамрах хүрээний эцсийн 

төслийг хянаж дуусаад 

засвар, өөрчлөлт 
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хийлгүүлэх шаардлагатай 

гэж үзвэл Хэлтсийн даргад 

буцааж “Буцаасан” төлөвт 

оруулна.  

US\IA-1.3.24.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-1.3.25.  Хэлтсийн дарга ДХТ-ний 

хамрах хүрээний эцсийн 

төслийг нээж, шаардлагатай 

засвар, өөрчлөлт оруулж 

хадгална.  

    

US\IA-1.3.26.  ДХТ-ний хамрах хүрээний 

эцсийн төсөл бэлэн болох 

хүртэл 1.3.20-1.3.22 хүртэлх 

алхмууд давтагдана.  

    

US\IA-1.3.27.  Газрын дарга ДХТ-ний 

хамрах хүрээний эцсийн 

төслийг хянаж дуусаад 

зөвшөөрсөн бол 

“Зөвшөөрсөн” гэсэн төлөвт 

оруулж хадгална.  

    

US\IA-1.3.28.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

 

1.4. ДХТ боловсруулах, хянах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-1.4.1.  Хэлтсийн дарга ДХТ-д 

мэдээлэл оруулах  үүргийг 

ахлах мэргэжилтэнд өгнө. 

Хэлтсийн дарга үүрэг өгөөд 

“Үүрэг өгсөн” төлвийг 

сонгоно. Үүрэг хэсэгт 

хэнээс хэнд үүрэг өгсөн, 

ямар үүрэг өгсөн, үүргийн 

эхлэх хугацаа, дуусах 

хугацаа гэх мэт харагдана. 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-1.4.2.  Энэ үед ахлах 

мэргэжилтэнд системээс 

автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\IA-1.4.3.  Ахлах мэргэжилтэн 

системд өгөгдсөн үүргийг 

нээж, “Эхэлсэн” төлөвт 

оруулна.  

    

US\IA-1.4.4.  Ахлах мэргэжилтэн 

системд урьдчилан 

оруулсан ДХТ-ний маягтыг 

нээж, гараас холбогдох 

мэдээллийг оруулна.  

    

US\IA-1.4.5.  Ахлах мэргэжилтэн ДХТ- ДХТ-ний ДХТ-ний  Илгээсэн ХД – НУЗА 
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ний төслийг Хэлтсийн 

даргад илгээж, “Илгээсэн” 

төлөвт оруулж хадгална.    

төслийн 

маягт 

төсөл  Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД – НУЗА 

АМ-НЗ 

US\IA-1.4.6.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-1.4.7.  Хэлтсийн дарга ДХТ-ний 

төслийг нээж, “Хянаж 

байна” төлвийг сонгоно.  

    

US\IA-1.4.8.  Хэлтсийн дарга ДХТ-ний 

төслийг хянаж дуусаад 

өөрчлөлт хийх 

шаардлагатай гэж үзвэл 

ахлах мэргэжилтэн  рүү 

буцааж “Буцаасан” төлөвт 

оруулна.  

    

US\IA-1.4.9.  Энэ үед ахлах 

мэргэжилтэнд системээс 

автоматаар мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-1.4.10.  Ахлах мэргэжилтэн ДХТ-

ний төслийг нээж, 

шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\IA-1.4.11.  ДХТ-ний төсөл бэлэн болох 

хүртэл 1.4.5-1.4.7 хүртэлх 

алхамууд давтагдана.  

    

US\IA-1.4.12.  Хэлтсийн дарга ДХТ-ний 

төслийг хянаж дуусаад 

зөвшөөрсөн бол “Үүрэг 

биелсэн” гэсэн төлөвт 

оруулж хадгална.  

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-1.4.13.  Энэ үед ахлах 

мэргэжилтэнд системээс 

автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

Ахлах мэргэжилтэн  

үүргийг “Дууссан” гэсэн 

төлөвт оруулна. 

    

US\IA-1.4.14.  Хэлтсийн дарга ДХТ-ний 

төсөлд хамрах хүрээний 

жагсаалтыг нэмж оруулан 

эцэслэнэ.  

    

US\IA-1.4.15.  Хэлтсийн дарга ДХТ-ний 

эцсийн төслийг Газрын 

даргад илгээж “Илгээсэн” 

төлвийг сонгож хадгална.  

ДХТ-ний 

эцсийн 

төсөл 

маягт 

ДХТ-ний 

эцсийн 

төсөл 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

АМ-НЗ 

US\IA-1.4.16.  Энэ үед Газрын даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-1.4.17.  Газрын дарга ДХТ-ний 

эцсийн төслийг нээж, 

“Хянаж байна” төлвийг 

сонгоно.  

    

US\IA-1.4.18.  Газрын дарга ДХТ-ний 

эцсийн төслийг хянаж 
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дуусаад засвар, өөрчлөлт 

хийлгүүлэх шаардлагатай 

гэж үзвэл Хэлтсийн даргад 

буцааж “Буцаасан” төлөвт 

оруулна.  

US\IA-1.4.19.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-1.4.20.  Хэлтсийн дарга ДХТ-ний 

эцсийн төслийг нээж, 

шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\IA-1.4.21.  ДХТ-ний эцсийн төсөл 

бэлэн болох хүртэл 1.3.20-

1.3.22 хүртэлх алхамууд 

давтагдана.  

    

US\IA-1.4.22.  Газрын дарга ДХТ-ний 

эцсийн төслийг хянаж 

дуусаад зөвшөөрсөн бол 

“Зөвшөөрсөн” гэсэн төлөвт 

оруулж хадгална.  

    

US\IA-1.4.23.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-1.4.24.  Газрын дарга ДХТ-ний 

хамрах хүрээний 

жагсаалтыг хянаж дуусаад 

зөвшөөрсөн бол “Үүрэг 

биелсэн” гэсэн төлөвт 

оруулж хадгална.  

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-1.4.25.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. Хэлтсийн 

дарга  үүргийг “Дууссан” 

гэсэн төлөвт оруулна. 
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2. ДА-ЫН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ 

2.1. ЖТ-нд санал авах албан бичиг гаргах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-2.1.1.  Хэлтсийн дарга системд 

урьдчилан оруулсан санал 

авах албан бичгийн маягтыг 

нээж, талбаруудыг бөглөнө.  

 

Албан 

бичгийн 

маягт 

Албан 

бичгийн 

төсөл  

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-2.1.2.  Хэлтсийн дарга бөглөсөн 

албан бичгийн төслийг 

Газрын даргад илгээж 

“Илгээсэн” төлвийг сонгож 

хадгална.  

    

US\IA-2.1.3.  Энэ үед Газрын даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-2.1.4.  Газрын дарга санал авах 

албан бичгийн төслийг 

нээж, “Хянаж байна” 

төлвийг сонгоно.  

    

US\IA-2.1.5.  Газрын дарга санал авах 

албан бичгийн төслийг 

хянаж дуусаад засвар, 

өөрчлөлт хийлгүүлэх 

шаардлагатай гэж үзвэл 

Хэлтсийн даргад буцааж 

“Буцаасан” төлөвт оруулна.  

    

US\IA-2.1.6.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-2.1.7.  Хэлтсийн дарга санал авах 

албан бичгийн төслийг 

нээж, шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\IA-2.1.8.  Санал авах албан бичгийн 

төсөл бэлэн болох хүртэл 

1.1.2-1.1.4 хүртэлх 

алхамууд давтагдана.  

    

US\IA-2.1.9.  Газрын дарга санал авах 

албан бичгийн төслийг 

хянаж дуусаад зөвшөөрсөн 

бол “Зөвшөөрсөн” гэсэн 

төлөвт оруулж хадгална.  

 Албан 

бичиг 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-2.1.10.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-2.1.11.  Хэлтсийн дарга санал авах 

албан бичгийг цаасан дээр 

хэвлэж Газрын даргаар 

гарын үзэг зуруулна. 

(системийн гадуур) 

    

US\IA-2.1.12.  Хэлтсийн дарга Газрын     
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Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

даргын гарын үсгээр 

баталгаажсан  санал авах 

албан бичгийг системд 

файл болгон оруулж 

холбогдох газар нэгжүүд 

рүү илгээнэ. Мөн цаасаарх 

албан бичгийг илгээнэ. 

(системийн гадуур)  

 
2.2. ТЕЗ, бусад  газар нэгжүүдээс ЖТ-нд санал авах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-2.2.1.  Хэлтсийн дарга холбогдох 

газар нэгжүүдээс санал авч 

боловсруулах үүргийг 

ахлах мэргэжилтэнд өгнө. 

Хэлтсийн дарга үүрэг өгөөд 

“Үүрэг өгсөн” төлвийг 

сонгоно. Үүрэг хэсэгт 

хэнээс хэнд үүрэг өгсөн, 

ямар үүрэг өгсөн, үүргийн 

эхлэх хугацаа, дуусах 

хугацаа гэх мэт харагдана.  

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-2.2.2.  Энэ үед Ахлах 

мэргэжилтэнд системээс 

автоматаар мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-2.2.3.  Ахлах мэргэжилтэнд 

системд өгөгдсөн үүргийг 

нээж, “Эхэлсэн” төлөвт 

оруулна. Дараах 

үйлдлүүдийг системээс 

гадуур хийнэ. Үүнд: Ахлах 

мэргэжилтэн холбогдох 

газар нэгжүүдийн ирсэн 

саналыг нэгтгэх файл 

үүсгэнэ. Холбогдох газар 

нэгжүүдээс ирсэн 

саналуудыг нэгтгэх файлд 

оруулна. Саналуудыг 

нэгтгэж дуусгана.  

    

US\IA-2.2.4.  Ахлах мэргэжилтэн үүрэг 

өгөгдсөн хугацааны дотор 

саналын нэгтгэлийн 

системд оруулна.  

    

US\IA-2.2.5.  Саналын нэгтгэлийг 

хэлтсийн даргад илгээж, 

“Илгээсэн төлөвт оруулж 

хадгална.    

Саналын 

нэгтгэл 

маягт 

Саналын 

нэгтгэл 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

АМ-НЗ 

US\IA-2.2.6.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  
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US\IA-2.2.7.  Хэлтсийн дарга саналын 

нэгтгэлийг нээж, “Хянаж 

байна” төлвийг сонгоно.  

    

US\IA-2.2.8.  Хэлтсийн дарга саналын 

нэгтгэлийг хянаж дуусаад 

санал дутуу нэгтгэгдсэн 

эсвэл буруу нэгтгэгдсэн гэх 

мэт өөрчлөлт хийх 

шаардлагатай гэж үзвэл 

ахлах мэргэжилтэнд буцааж 

“Буцаасан” төлөвт оруулна.  

    

US\IA-2.2.9.  Энэ үед ахлах 

мэргэжилтэнд системээс 

автоматаар мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-2.2.10.  Ахлах мэргэжилтэн 

саналын нэгтгэлийг нээж, 

шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\IA-2.2.11.  Саналын нэгтгэл бэлэн 

болох хүртэл 1.2.5-1.2.7 

хүртэлх алхамууд 

давтагдана.  

    

US\IA-2.2.12.  Хэлтсийн дарга саналын 

нэгтгэлийг хянаж дуусаад 

зөвшөөрсөн бол “Үүрэг 

биелсэн” гэсэн төлөвт 

оруулж хадгална.  

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-2.2.13.  Энэ үед ахлах 

мэргэжилтэнд системээс 

автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

Ахлах мэргэжилтэн 

“Дууссан” гэсэн төлөвт 

оруулна. 

    

 

2.3. ЖТ-ний хамрах хүрээний жагсаалтыг гаргах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

 -СХЭУГ ДХТ-ийн хамрах 

хүрээнээс жилийн 

төлөвлөгөөг гаргахад 

ашиглах метрикүүдийг 

гаргана. Уг шалгуур 

үзүүлэлтүүдийг системд 

урьдчилан оруулна.  

- ДА-ын ЖТ-ны хамрах 

аудитын объектуудыг 

сонгоход ашиглах 

метрикүүдээс тухайн жилд 

алийг ашиглахаа сонгож 

болно.  

- Системд сонгосон метрик 

болон дата мэдээллийг 

ашиглан анализ тооцоолол 
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автоматаар хийж, ЖТ-ны 

хамрах хүрээг гаргаж ирнэ. 

US\IA-2.3.1.  Газрын дарга ЖТ 

боловсруулах үүргийг 

Хэлтсийн даргад өгнө. 

Газрын дарга үүрэг өгөөд 

“Үүрэг өгсөн” төлвийг 

сонгоно. Үүрэг хэсэгт 

хэнээс хэнд үүрэг өгсөн, 

ямар үүрэг өгсөн, үүргийн 

эхлэх хугацаа, дуусах 

хугацаа гэх мэт харагдана.  

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-2.3.2.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-2.3.3.  Хэлтсийн дарга системд 

өгөгдсөн үүргийг нээж, 

“Эхэлсэн” төлөвт оруулна. 

Дараах үйлдлүүдийг 

системээс гадуур хийнэ. 

Үүнд:  

- Тухайн жилд 

байгууллагын стратеги, 

зорилго зорилттой 

холбоотой эрсдэлүүд, 

эрсдэлийн аппетитд 

өөрчлөлт орсон бол 

Эрсдэлийн хорооноос уг 

өөрчлөлтийг авна. 

(Эрсдэлийн хороо нь 

газрын дарга нараас 

бүрдэхээр журамд орсон) 

- ЖТ-г гаргахад ашиглах 

метрикүүдийг сонгоно. ЖТ-

г гаргахад ашиглах 

метрикүүдийг жил бүр 

шинэчилж болно.  

- ЖТ-г ДАХ-р батлуулна.  

    

US\IA-2.3.4.  Хэлтсийн дарга ДХТ-ний 

хамрах хүрээнээс ЖТ-ний 

хамрах хүрээний жагсаалт 

гаргах үүргийг ахлах 

мэргэжилтэнд өгнө. 

Хэлтсийн дарга үүрэг өгөөд 

“Үүрэг өгсөн” төлвийг 

сонгоно. Үүрэг хэсэгт 

хэнээс хэнд үүрэг өгсөн, 

ямар үүрэг өгсөн, үүргийн 

эхлэх хугацаа, дуусах 

хугацаа гэх мэт харагдана. 

    

US\IA-2.3.5.  Энэ үед ахлах 

мэргэжилтэнд системээс 

автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\IA-2.3.6.  Ахлах мэргэжилтэн     
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системд өгөгдсөн үүргийг 

нээж, “Эхэлсэн” төлөвт 

оруулна.  

US\IA-2.3.7.  Ахлах мэргэжилтэн 

системд урьдчилан орсон 

ДХТ-ний хамрах хүрээг 

системээс татна.  

    

US\IA-2.3.8.  ЖТ-ний хамрах хүрээг 

тодорхойлоход ашиглах 

шалгуур үзүүлэлт буюу 

метрикүүд, тоон интервал, 

тооцоолох томъёо гэх мэт 

нь системд урьдчилан 

оруулсан байна. 

    

US\IA-2.3.9.  Ахлах мэргэжилтэн 

системийн хийсэн 

тооцооллын үр дүнд ЖТ-

ний хамрах хүрээний 

жагсаалтыг гаргана.   

    

US\IA-2.3.10.  Ахлах мэргэжилтэн ЖТ-

ний хамрах хүрээний 

жагсаалтыг Хэлтсийн 

даргад илгээж, “Илгээсэн” 

төлөвт оруулж хадгална.    

ЖТ-ний 

хамрах 

хүрээний 

жагсаалт 

маягт 

ЖТ-ний 

хамрах 

хүрээний 

жагсаалт 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

АМ-НЗ 

US\IA-2.3.11.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-2.3.12.  Хэлтсийн дарга ЖТ-ний 

хамрах хүрээний 

жагсаалтыг нээж, “Хянаж 

байна” төлвийг сонгоно.  

    

US\IA-2.3.13.  Хэлтсийн дарга ЖТ-ний 

хамрах хүрээний 

жагсаалтыг хянаж дуусаад 

өөрчлөлт хийх 

шаардлагатай гэж үзвэл 

ахлах мэргэжилтэн  рүү 

буцааж “Буцаасан” төлөвт 

оруулна.  

    

US\IA-2.3.14.  Энэ үед ахлах 

мэргэжилтэнд системээс 

автоматаар мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-2.3.15.  Ахлах мэргэжилтэн ЖТ-

ний хамрах хүрээний 

жагсаалтыг нээж, 

шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\IA-2.3.16.  ЖТ-ний хамрах хүрээний 

жагсаалт бэлэн болох 

хүртэл 1.3.10-1.3.12 хүртэлх 

алхамууд давтагдана.  

    

US\IA-2.3.17.  Хэлтсийн дарга ЖТ-ний 

хамрах хүрээний 

жагсаалтыг хянаж дуусаад 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 
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зөвшөөрсөн бол “Үүрэг 

биелсэн” гэсэн төлөвт 

оруулж хадгална.  

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

US\IA-2.3.18.  Энэ үед ахлах 

мэргэжилтэнд системээс 

автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

Ахлах мэргэжилтэн  

үүргийг “Дууссан” гэсэн 

төлөвт оруулна. 

    

US\IA-2.3.19.  Хэлтсийн дарга ЖТ-ний 

хамрах хүрээний 

жагсаалтад холбогдох 

газар, нэгжүүдээс ирсэн 

санал тусгагдсан эсэхийг 

хянаж, шаардлагатай 

нэмэлтийг оруулж, 

эцэслэнэ.  

    

US\IA-2.3.20.  Хэлтсийн дарга ЖТ-ний 

хамрах хүрээний эцсийн 

төслийг Газрын даргад 

илгээж “Илгээсэн” төлвийг 

сонгож хадгална.  

ЖТ-ний 

хамрах 

хүрээний 

жагсаалт

маягт 

ЖТ-ний 

хамрах 

хүрээний 

жагсаалт 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

АМ-НЗ 

US\IA-2.3.21.  Энэ үед Газрын даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-2.3.22.  Газрын дарга ЖТ-ний 

хамрах хүрээний эцсийн 

төслийг нээж, “Хянаж 

байна” төлвийг сонгоно.  

    

US\IA-2.3.23.  Газрын дарга ЖТ-ний 

хамрах хүрээний эцсийн 

төслийг хянаж дуусаад 

засвар, өөрчлөлт 

хийлгүүлэх шаардлагатай 

гэж үзвэл Хэлтсийн даргад 

буцааж “Буцаасан” төлөвт 

оруулна.  

    

US\IA-2.3.24.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-2.3.25.  Хэлтсийн дарга ЖТ-ний 

хамрах хүрээний эцсийн 

төслийг нээж, шаардлагатай 

засвар, өөрчлөлт оруулж 

хадгална.  

    

US\IA-2.3.26.  ЖТ-ний хамрах хүрээний 

эцсийн төсөл бэлэн болох 

хүртэл 1.3.20-1.3.22 хүртэлх 

алхамууд давтагдана.  

    

US\IA-2.3.27.  Газрын дарга ЖТ-ний 

хамрах хүрээний эцсийн 

төслийг хянаж дуусаад 

зөвшөөрсөн бол 

“Зөвшөөрсөн” гэсэн төлөвт 
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оруулж хадгална.  

US\IA-2.3.28.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

 

2.4. ЖТ боловсруулах, хянах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-2.4.1.  Хэлтсийн дарга ЖТ-д 

мэдээлэл оруулах  үүргийг 

ахлах мэргэжилтэнд өгнө. 

Хэлтсийн дарга үүрэг өгөөд 

“Үүрэг өгсөн” төлвийг 

сонгоно. Үүрэг хэсэгт 

хэнээс хэнд үүрэг өгсөн, 

ямар үүрэг өгсөн, үүргийн 

эхлэх хугацаа, дуусах 

хугацаа гэх мэт харагдана. 

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-2.4.2.  Энэ үед ахлах 

мэргэжилтэнд системээс 

автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\IA-2.4.3.  Ахлах мэргэжилтэн 

системд өгөгдсөн үүргийг 

нээж, “Эхэлсэн” төлөвт 

оруулна.  

    

US\IA-2.4.4.  Ахлах мэргэжилтэн 

системд урьдчилан 

оруулсан ЖТ-ний маягтыг 

нээж, гараас холбогдох 

мэдээллийг оруулна.  

    

US\IA-2.4.5.  Ахлах мэргэжилтэн ЖТ-

ний төслийг Хэлтсийн 

даргад илгээж, “Илгээсэн” 

төлөвт оруулж хадгална.    

ЖТ-ний 

төслийн 

маягт 

ЖТ-ний 

төсөл  

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

АМ-НЗ 

US\IA-2.4.6.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-2.4.7.  Хэлтсийн дарга ЖТ-ний 

төслийг нээж, “Хянаж 

байна” төлвийг сонгоно.  

    

US\IA-2.4.8.  Хэлтсийн дарга ЖТ-ний 

төслийг хянаж дуусаад 

өөрчлөлт хийх 

шаардлагатай гэж үзвэл 

ахлах мэргэжилтэн  рүү 

буцааж “Буцаасан” төлөвт 

оруулна.  

    

US\IA-2.4.9.  Энэ үед ахлах 

мэргэжилтэнд системээс 

автоматаар мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-2.4.10.  Ахлах мэргэжилтэн ЖТ-

ний төслийг нээж, 

    



 Design document  ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ 
 

 

 

185  

шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

US\IA-2.4.11.  ЖТ-ний төсөл бэлэн болох 

хүртэл 1.4.5-1.4.7 хүртэлх 

алхамууд давтагдана.  

    

US\IA-2.4.12.  Хэлтсийн дарга ЖТ-ний 

төслийг хянаж дуусаад 

зөвшөөрсөн бол “үүрэг 

биелсэн” гэсэн төлөвт 

оруулж хадгална.  

    

US\IA-2.4.13.  Энэ үед ахлах 

мэргэжилтэнд системээс 

автоматаар мэдэгдэл ирнэ. 

Ахлах мэргэжилтэн  

үүргийг “дууссан” гэсэн 

төлөвт оруулна. 

    

US\IA-2.4.14.  Хэлтсийн дарга ЖТ-ний 

төсөлд хамрах хүрээний 

жагсаалтыг нэмж оруулан 

эцэслэнэ.  

    

US\IA-2.4.15.  Хэлтсийн дарга ЖТ-ний 

эцсийн төслийг Газрын 

даргад илгээж “Илгээсэн” 

төлвийг сонгож хадгална.  

ЖТ-ний 

эцсийн 

төслийн 

маягт 

ЖТ-ний 

эцсийн 

төсөл  

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

АМ-НЗ 

US\IA-2.4.16.  Энэ үед Газрын даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-2.4.17.  Газрын дарга ЖТ-ний 

эцсийн төслийг нээж, 

“Хянаж байна” төлвийг 

сонгоно.  

    

US\IA-2.4.18.  Газрын дарга ЖТ-ний 

эцсийн төслийг хянаж 

дуусаад засвар, өөрчлөлт 

хийлгүүлэх шаардлагатай 

гэж үзвэл Хэлтсийн даргад 

буцааж “буцаасан” төлөвт 

оруулна.  

    

US\IA-2.4.19.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-2.4.20.  Хэлтсийн дарга ЖТ-ний 

эцсийн төслийг нээж, 

шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\IA-2.4.21.  ЖТ-ний эцсийн төсөл бэлэн 

болох хүртэл 1.3.20-1.3.22 

хүртэлх алхамууд 

давтагдана.  

    

US\IA-2.4.22.  Газрын дарга ЖТ-ний 

эцсийн төслийг хянаж 

дуусаад зөвшөөрсөн бол 

“зөвшөөрсөн” гэсэн төлөвт 

оруулж хадгална.  
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US\IA-2.4.23.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-2.4.24.  Газрын дарга ЖТ-ний 

эцсийн төслийг хянаж 

дуусаад зөвшөөрсөн 

бол“Үүрэг биелсэн” гэсэн 

төлөвт оруулж хадгална.  

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-2.4.25.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. Хэлтсийн 

дарга  үүргийг “Дууссан” 

гэсэн төлөвт оруулна. 

    

  



 Design document  ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ 
 

 

 

187  

3. АЖЛЫН УДИРДАМЖ БАТЛУУЛАХ 

3.1. ДА-ын баг бүрдүүлэх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-3.1.1.  Хэлтсийн дарга ДА хийх 

багийн бүрэлдэхүүнийг 

системээс  сонгох (Багийн 

бүрэлдэхүүн нь багийн 

ахлагч, багийн гишүүдээс 

бүрдэнэ.) 

Хүний 

нөөцийн 

жагсаалт, 

холбогдо

х 

мэдээлэл 

  ХД: НУЗА 

 

US\IA-3.1.2.  Багийн гишүүдэд АСЗТМ-

ийг бөглөх үүрэг системээс 

шууд автоматаар очно.  

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-3.1.3.  Багийн гишүүн АСЗТМ 

бөглөх үүргийг эхэлсэн 

төлөвт оруулна. (АСЗТМ- 

Ашиг сонирхлын 

зөрчилгүй тухай мэдэгдэл) 

АСЗТМ-

ийн маягт 

АСЗТМ   Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-3.1.4.  Багийн гишүүн системд 

урьдчилан оруулсан 

АСЗТМ-ийн маягтын 

холбогдох талбаруудыг 

гараас оруулж, бөглөөд 

“Дууссан” төлвийг сонгож 

хадгална. 

АСЗТМ-

ийн маягт 

АСЗТМ  Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-3.1.5.  Багийн гишүүн мэдээлэл 

оруулсан АСЗТМ-ийг 

системд хадгалж, илгээсэн 

төлөвт оруулахад  

Хэлтсийн даргад мэдэгдэл 

шууд очно. 

    

US\IA-3.1.6.  АСЗТМ-ийг үндэслэн, 

хэлтсийн дарга багийн 

гишүүнээр зөвшөөрөөгүй 

бол багийн бүрэлдэхүүнд 

оруулах өөр гишүүнийг 

сонгох буюу 2.1.1 -2.1.4 

алхам дахин давтагдана. 

    

US\IA-3.1.7.  Дотоод аудитын багийн 

бүрэлдэхүүн бүрдмэгц, 

Хэлтсийн дарга багийн 

бүрэлдэхүүнийг  хадгалж, 

зөвшөөрсөн төлөвт 

шилжинэ.  

АСЗТМ-

ийн маягт 

АСЗТМ   Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-3.1.8.  ДА-ын багийн бүрэлдэхүүн 

системд хадгалагдах бөгөөд 

түүнийг зөвхөн системийн 

админы зөвшөөрөл, 

хяналтаар өөрчлөх 

боломжтой.  
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3.2. Шинэ ДА-ын ажил эхлүүлэх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-3.2.1.  Хэлтсийн дарга ДА-ын 

ажлын файл цэсийг нээх ба 

түүний ДА-ын нэр, код 

зэрэг мэдээллийг бөглөхдөө 

ДА-ын Жилийн 

төлөвлөгөөний жагсаалтаас 

шууд сонгоно. 

Батлагд-

сан 

жилийн 

төлөв-

лөгөө 

ДА 

ажлын 

үндсэн 

файл 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-3.2.2.  Шинэ ДА-ын ажлын файлд 

ДА-ын нэрийг сонгосны 

дараа түүний холбогдох 

талбарууд буюу эхлэх 

дуусах хугацаа, код зэрэг 

мэдээлэл нь мөн ДА-ын 

Жилийн төлөвлөгөөнөөс 

шууд татагдаж бөглөгдөнө. 

    

US\IA-3.2.3.  Шинээр ДА-ын файл 

үүсмэгч түүнд системд 

автоматаар дугаар буюу код 

олгогдоно. 

    

US\IA-3.2.4.  ДА-ын дугаар нь тухайн 

ДА-ын түлхүүр мэдээлэл 

бөгөөд ДА-тай холбоотой 

системийн бүх мэдээлэл 

дээр нэрийн хамт давхар 

бичигдэнэ. 

    

US\IA-3.2.5.  ДА-ын код нь улс даяар 

системийн хэмжээнд дахин 

давтагдахгүй дугаар байх 

бөгөөд кодчилох 

аргачлалыг СЯ-ны СХЭУГ 

боловсруулна.  

    

US\IA-3.2.6.  ДА-ын ажил бүрээр тухайн 

байгууллагын хэмжээнд, 

аймаг, нийслэлийн 

хэмжээнд, эсхүл ТЕЗ-ийн 

хэмжээнд, эсхүл улсын 

хэмжээнд гэх мэтчилэн 

түвшин түвшингээр ДА-ын 

жагсаалт үүсэх боломжтой 

байх бөгөөд тэдгээрийг 

дотор нь төлвөөр нь болон 

бусад фильтерээр хайх, 

ангилах, эрэмбэлэх 

боломжтой байна. 
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3.3. ДА-ын ажлын удирдамж боловсруулах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-3.3.1.  Хэлстийн дарга багийн 

ахлагчид удирдамж 

боловсруулах үүрэг өгч, 

үүрэг өгсөн төлөвт оруулж, 

хадгална. 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-3.3.2.  Багийн ахлагчид үүрэг өгөх 

маягтын мэдэгдэл 

системээс автоматаар ирнэ. 

    

US\IA-3.3.3.  Багийн ахлагч үүрэгтэй 

танилцаж, “эхэлсэн” төлөвт 

хадгална. 

    

US\IA-3.3.4.  Шаардлагатай бол багийн 

ахлагч багийн гишүүдэд 

үүрэг өгөх маягтаар 

удирдамж боловсруулах, 

судалгаа хийхтэй 

холбоотой үүрэг өгч болно. 

Энэ тохиолдолд үүрэг өгөх 

горим хэрэгжинэ.  

    

US\IA-3.3.5.  Багийн ахлагч болон багийн 

гишүүд Удирдамж 

боловсруулах судалгааг 

хийнэ. Энэ нь системээс 

гадуур хийгдэх тул систем 

дээр үйлдэл харагдахгүй, 

зөвхөн энэ судалгааны үр 

дүнг системд удирдамж 

маягтын талбаруудыг 

бөглөж оруулна. 

(Удирдамжийн доторх 

гарчиг, зарим хөдөлгөөнгүй 

текстүүдийг урьдчилан 

оруулсан байх, өөрчлөх 

хэсгүүдийг хоосон зай 

эсвэл цэг цэгээр тэмдэглэн 

үлдээсэн байх) 

    

US\IA-3.3.6.  Багийн ахлагч системд 

урьдчилан оруулсан 

Удирдамжийн төсөл 

маягтыг нээж, талбаруудыг 

бөглөж, мэдээлэл оруулна. 

Удирдамж 

маягт 

Удирдам

жийн 

төсөл 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-3.3.7.  Багийн ахлагч 

Удирдамжийн төслийн 

холбогдох талбаруудыг 

бүрэн бөглөж дууссаны 

дараа, Хэлтсийн даргад 

илгээж “илгээсэн” төлвийг 

сонгож, хадгална.  

    

US\IA-3.3.8.  Энэ үед системээс 

автоматаар Хэлтсийн 

даргад мэдэгдэл ирэх ба  
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Удирдамжийн төсөлд 

хяналт, засвар хийх бол 

“Хянаж байгаа” төлвийг 

сонгоно. 

US\IA-3.3.9.  Хэлтсийн дарга 

удирдамжийн төслийг 

хянаад, засвар, өөрчлөлт 

хийлгэх бол холбогдох 

чиглэлийг холбогдох 

талбар дээр бөглөж, багийн 

ахлагчид буцаан “буцаасан” 

төлвийг сонгож хадгална. 

    

US\IA-3.3.10.  Энэ үед системээс 

автоматаар багийн ахлагчид 

Удирдамжийн төсөл 

Хэлтсийн даргаас буцаасан 

тухай мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\IA-3.3.11.  “Буцаасан” төлөв нь 

хяналтын аль шатны ямар 

албан тушаалтны  

хяналтаас хэзээ буцаасан, 

хэзээ дуусаж, дараагийн 

шатанд шилжсэн гэдэг нь 

систем дээр ялгарч 

харагддаг байх ёстой. 

    

US\IA-3.3.12.  Багийн ахлагч дээр 2.3.3- 

2.3.8 хүртэлх алхам 

давтагдана. 

    

US\IA-3.3.13.  Хэлтсийн дарга 

удирамжийн төслийг 

хянаад, шаардлагатай бол 

холбогдох талбарууд дээр 

зарим засвар,сайжруулалт 

хийгээд, дараагийн шатны 

буюу газрын даргын 

хяналтанд шилжүүлж 

“илгээсэн” төлвийг сонгож 

хадгална. 

Удирдамж 

маягт 

Удирдам

жийн 

төсөл 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-3.3.14.  Газрын дарга дээр 

системээс  Удирдамжийн 

төсөл хянагдахаар ирсэн 

тухай мэдэгдэл автоматаар 

ирнэ. 

    

US\IA-3.3.15.  Газрын дарга Удирдамжийн 

төслийг хянаад, засвар, 

өөрчлөлт хийлгэх бол 

холбогдох чиглэлийг 

холбогдох талбар дээр 

бөглөж, “буцаасан” төлвийг 

сонгож хадгална. 

    

US\IA-3.3.16.  Энэ үед системээс 

автоматаар хэлтсийн даргад 

Удирдамжийн төсөл 

буцаасан мэдэгдэл ирнэ. 
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US\IA-3.3.17.  Хэлтсийн дарга дээр 2.3.9- 

2.3.14 хүртэлх алхам 

давтагдана.  

    

US\IA-3.3.18.  Газрын дарга Удирдамжийн 

төслийг хянаад, 

“зөвшөөрсөн” төлвийг 

сонгож хадгална. 

Удирдамж 

маягт 

Удирдам

жийн 

төсөл 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-3.3.19.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

автоматаар мэдэгдэл ирэх 

ба үүрэг биелсэн төлөвт 

шилжүүлнэ.  

    

US\IA-3.3.20.  Багийн ахлагч энэ үед 

Удирдамжийн төсөл 

боловсруулах өөрт ирсэн 

үүргийг “дууссан” төлөвт 

шилжүүлнэ. 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-3.3.21.  Санал авах шатны алхмууд 

болон ТЕЗ-ийн хяналт нь 

системээс гадуур хийгдэх 

тул системд ямар нэгэн 

үйлдэл харагдахгүй, 

хийгдэхгүй, бөгөөд систем 

дээр зөвхөн газрын даргаас 

“ТЕЗ-рүү шилжүүлсэн” 

гэсэн мэдээлэл хамгийн 

сүүлийн байдлаар систем 

дээр харагдана.  

Удирдамж 

маягт 

Удирдам

жийн 

төсөл 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

  “ТЕЗ-рүү 

шилжүүлсэн” 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

ТЕЗ - У 

 

US\IA-3.3.22.  Холбогдох хяналтын 

алхмууд хэрэгжиж дуусаад, 

ТЕЗ Удирдамжийг баталж, 

баталгаажсан үед газрын 

дарга дахин өөрчлөлт 

орохгүйгээр түгжинэ. Энэ 

нь аудитын ажлыг эхлэх цэг 

болно. 

    

 

3.4. Батлагдсан  удирдамжийг системд оруулах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-3.4.1.  Хэлтсийн дарга  үүрэг өгөх 

маягтаар багийн ахлагчид 

батлагдсан удирдамжийг 

системд оруулах үүрэг 

өгнө.  

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\IA-3.4.2.  Багийн ахлагчид үүрэг өгөх 

маягтын мэдэгдэл 

системээс автоматаар ирнэ. 

    

US\IA-3.4.3.  Багийн ахлагч үүрэгтэй 

танилцаж, Батлагдсан 

удирдамжийг системд 

гараас оруулах ба  

“эхэлсэн” төлөвт хадгална. 

    

US\IA-3.4.4.  Батлагдсан удирдамжийг     
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системд оруулахын тулд 

багийн ахлагч системд 

урьдчилан байршсан  

удирдамж маягтыг 

идэвхжүүлж, хадгална. 

US\IA-3.4.5.  Системээс удирдамжийн 

төслийн системд байгаа 

хамгийн сүүлийн хувилбар 

буюу газрын даргаас ТЕЗ-д 

шилжсэн хувилбарын 

талбаруудын мэдээлэл нь 

удирдамж маягт дээр 

автоматаар татагдаж орсон 

байх ба талбарууд нь 

засвар, өөрчлөлт хийж 

болохоор идэвхжсэн байх 

ёстой. 

    

US\IA-3.4.6.  Багийн ахлагч удирдамж 

маягт дээр системээс 

татагдан ирсэн мэдээллийг 

батлагдсан удирдамжийн 

дагуу засвар, өөрчлөлт хийх 

ба дуусмагц, илгээсэн 

төлвийг сонгож, хадгална. 

Системд 

урьдчи-

лан орсон 

удирдамж 

маягт 

Батлагд-

сан 

удирдамж 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

ТЕЗ - У 

 

US\IA-3.4.7.  Хэлтсийн дарга удирдамж 

маягтын талбаруудын 

мэдээллийг батлагдсан 

удирдамжтай тулган хянах 

бөгөөд, засвар өөрчлөлт 

хийхээр байвал багийн 

ахлагчид буцааж, 

“буцаасан” төлвийг сонгож 

хадгална. 

    

US\IA-3.4.8.  Энэ үед системээс 

автоматаар багийн ахлагчид 

удирдамжийг хэлтсийн 

даргаас буцаасан тухай 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\IA-3.4.9.  Багийн ахлагч 2.4.6 

үйлдлийг давтан хийнэ. 

    

US\IA-3.4.10.  Хэлтсийн дарга 

удирдамжийг хянаад 

системд зөвшөөрч  

зөвшөөрсөн төлвийг сонгож 

хадгална.  

    

US\IA-3.4.11.  Батлагдсан удирдамж 

системийн баазад орсноор 

түүнийг засах, өөрчлөх, 

зэрэг үйлдэл нь зөвхөн 

админы зөвшөөрөл, 

хяналттайгаар хэрэгжинэ.  
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4. ДА-ЫН АЖЛЫГ ТӨЛӨВЛӨХ 

4.1. Аудитын объектод мэдэгдэх, төлөвлөлтөнд шаардлагатай материал хүлээн авах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-4.1.1.  Хэлтсийн дарга ДАА эхлэх 

үүргийг багийн ахлагчид 

өгнө. Хэлтсийн дарга үүрэг 

өгөөд “Үүрэг өгсөн” 

төлвийг сонгоно. Үүрэг 

хэсэгт хэнээс хэнд үүрэг 

өгсөн, ямар үүрэг өгсөн, 

үүргийн эхлэх хугацаа, 

дуусах хугацаа гэх мэт 

харагдана.  

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

 

US\IA-4.1.2.  Энэ үед Багийн ахлагчид 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-4.1.3.  Багийн ахлагч системд 

өгөгдсөн үүргийг нээж, 

“эхэлсэн” төлөвт оруулна. 

Багийн ахлагчийн үүрэг 

болгосноор багийн гишүүн 

дараах үйлдлүүдийг 

системээс гадуур хийнэ. 

Үүнд:  

 АО-д ДА ажил эхлүүлэх 

албан бичиг, аудитын 

ажлын төлөвлөлтөд 

шаардлагатай 

материалын жагсаалт 

(АБ2001) зэргийг 

бэлтгэх 

 АО-д ДА ажил эхлүүлэх 

албан бичиг, удирдамж, 

шаардлагатай 

материалын жагсаалтын 

хамт илгээх 

 АО-д холбогдож 

явуулсан албан бичиг, 

удирдамжийг хүлээн 

авсан эсэхийг нягтлах.  

 АО-оос ирсэн 

материалуудыг хүлээн 

авч иж бүрэн эсэхийг 

нягтлах 

 АО-оос материал дутуу 

ирсэн тохиолдолд АО-д 

дахин холбогдож 

материалаа гүйцээж 

ирүүлэхийг шаардах 

    

US\IA-4.1.4.  Багийн ахлагч системд 

урьдчилан оруулсан 

АБ2001 маягтад АО-с ирсэн 
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материалуудыг хүлээн 

авсан эсэхийг тэмдэглэж 

хадгална.  

 

4.2. Аудитын объектыг урьдчилан үнэлэх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-4.2.1.  Багийн гишүүн системийн 

“Урьдчилан үнэлэх” цэсийг 

нээж, системд урьдчилан 

оруулсан АБ 1001, 1002, 

1003, 1004-д шууд оруулах 

боломжтой мэдээллийг 

гараар оруулна. Мэдээлэл 

оруулах явцад, эсвэл 

мэдээлэл оруулж дуусаад 

хадгалах үйлдэл автоматаар 

хийгдэнэ.  

Дараах үйлдлүүд системээс 

гадуур хийгдэнэ. Үүнд:  

- АБ 1001, 1002, 1003, 

1004-д тусгагдах 

мэдээллийн талаар АО-

ийн удирдлага болон 

холбогдох ажилтнуудтай 

ярилцах асуудлуудыг 

тодорхойлох (багийн 

ахлагч) (тухайлбал, 

байгууллагын засаглал, 

эрсдэлийн удирдлага, 

дотоод хяналтын үйл 

явцын төлөвшлийн 

талаар ярилцаж, үнэлгээ 

хийхдээ ДА гарын 

авлагад харуулсан 

төлөвшлийн 

хүснэгтүүдийг 

ашиглана) 

- АО-оос ирсэн 

мэдээллээс АБ 1001, 

1002, 1003, 1004-д шууд 

оруулах боломжтой 

мэдээллийг тодорхойлох 

(багийн гишүүн) 

- АБ 1001, 1002, 1003, 

1004-д тусгагдах 

мэдээллийн талаар АО-

ийн удирдлага болон 

холбогдох ажилтнуудтай 

ярилцлага хийх, 

тэмдэглэл үйлдэх 

(багийн гишүүн) 

    

US\IA-4.2.2.  Багийн гишүүн системийн 

“Урьдчилан үнэлэх” цэсийг 
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нээж, системд урьдчилан 

оруулсан АБ 1001, 1002, 

1003, 1004-д байгууллагын 

засаглал, эрсдэлийн 

удирдлага, дотоод 

хяналтын үйл явцын 

талаарх төлөвшлийн 

үнэлгээ болон хүмүүстэй 

хийсэн ярилцлагаас олж 

авсан мэдээллийг гараар 

оруулна. Мэдээлэл оруулах 

явцад, эсвэл мэдээлэл 

оруулж дуусаад хадгалах 

үйлдэл автоматаар 

хийгдэнэ.   

US\IA-4.2.3.  Багийн гишүүн урьдчилан 

үнэлэхтэй холбоотой 

нотолгоо дэмжих 

баримтуудыг шаардлагатай 

гэж үзвэл системд 

хавсаргаж (attachment хийн 

оруулж) хадгална.  

    

US\IA-4.2.4.  Хэрэв 4.2.1-4.2.3 үйлдлийг 

багийн гишүүн гүйцэтгэж 

үр дүнг багийн ахлагчид 

илгээж, илгээсэн төлөвт 

оруулж хадгална. Энэ үед 

багийн ахлагчид автоматаар 

мэдэгдэл очно. 

АБ 1001, 

АБ 1002, 

АБ 1003, 

АБ 1004 

маягтууд 

АБ 1001, 

АБ 1002, 

АБ 1003, 

АБ 1004 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ-НЗ 

 

US\IA-4.2.5.  Багийн ахлагч АБ 1001, 

1002, 1003, 1004-д орсон 

мэдээлэл хангалттай, 

зохистой эсэхийг хянана.  

    

US\IA-4.2.6.  Хэрэв багийн ахлагч 

хангалтгүй, дутуу гэж үзвэл 

багийн гишүүнд буцааж, 

буцаасан төлөвт оруулна. 

Энэ үед багийн гишүүнд 

автоматаар мэдэгдэл очно.   

    

US\IA-4.2.7.  Урьдчилан үнэлэх цэсэнд 

байгаа АБ 1001, 1002, 1003, 

1004-г иж бүрэн, 

хангалттай болох хүртэл 

4.2.1-4.2.7 үйлдлүүд 

давтагдана.  

    

US\IA-4.2.8.  Багийн ахлагч АБ 1001, 

1002, 1003, 1004-д иж бүрэн 

бэлтгэгдсэн гэж үзсэн бол 

системд урьдчилан 

оруулсан АБ1005-г татаж 

гараас эрсдэлийн мэдээлэл 

оруулна. Мэдээлэл оруулах 

явцад, эсвэл мэдээлэл 

оруулж дуусаад хадгалах 
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үйлдэл автоматаар 

хийгдэнэ.   

US\IA-4.2.9.  Багийн ахлагч АБ1005-д 

оруулсан эрсдэл бүрийн 

хувьд тохиолдох магадлал, 

нөлөөллийн 5 түвшний 

үнэлгээнээс сонгож, 

хадгална. Системд 

эрсдэлийн нийт үнэлгээ 

гаргах, ихээс бага руу 

эрэмбэлэх томъёог 

урьдчилан оруулсан байх ба 

систем ашиглан тооцоолж 

эрэмбэлнэ.  

АБ 1005 

маягт 

АБ 1005   

 

4.3. ДА-ын ажлын төлөвлөгөө гаргах, хянах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-4.3.1.  Багийн ахлагч  системийн 

“Урьдчилан үнэлэх” цэсийг 

нээж, системд урьдчилан 

оруулсан АБ 2000-д 

оруулах боломжтой 

мэдээллийг гараар оруулна. 

Мэдээлэл оруулах явцад, 

эсвэл мэдээлэл оруулж 

дуусаад хадгалах үйлдэл 

автоматаар хийгдэнэ.  

Аудитын ажлын 

төлөвлөгөөний 

өөрчлөгдөхгүй тогтмол 

гарчиг болон текстүүд нь 

урьдчилан орсон байх, 

өөрчлөгдөх хэсгүүдийг 

хоосон зай эсвэл цэг цэгээр 

тэмдэглэн үлдээх.  

    

US\IA-4.3.2.  Багийн ахлагч АБ2000-г 

Хэлтсийн даргад илгээж, 

илгээсэн төлөвт оруулж 

хадгална.    

АБ 2000 

маягт 

АБ 2000  Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\IA-4.3.3.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-4.3.4.  Хэлтсийн дарга АБ2000-г 

нээж, “Хянаж байна” 

төлвийг сонгоно.  

    

US\IA-4.3.5.  Хэлтсийн дарга АБ2000-г 

хянаж дуусаад өөрчлөлт 

хийх шаардлагатай гэж 

үзвэл багийн ахлагч рүү 

буцааж “буцаасан” төлөвт 

оруулна.  

    

US\IA-4.3.6.  Энэ үед багийн ахлагчид     
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системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

US\IA-4.3.7.  Багийн ахлагч АБ2000-г 

нээж, шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\IA-4.3.8.  Хэлтсийн дарга АБ2000-г 

батлах хүртэл 4.3.1-4.3.7 

хүртэлх алхамууд 

давтагдана.  
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5. ДА-ЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ 

5.1. ДА-ын ажлын горим, сорилыг төлөвлөх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-5.1.1.  Багийн ахлагч аудитын 

ажлын горим сорилыг 

төлөвлөх  үүргийг багийн 

гишүүнд өгнө. Багийн 

ахлагч үүрэг өгөөд “Үүрэг 

өгсөн” төлвийг сонгоно. 

Үүрэг хэсэгт хэнээс хэнд 

үүрэг өгсөн, ямар үүрэг 

өгсөн, үүргийн эхлэх 

хугацаа, дуусах хугацаа гэх 

мэт харагдана. 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\IA-5.1.2.  Энэ үед багийн гишүүнээс 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\IA-5.1.3.  Багийн гишүүн системд 

өгөгдсөн үүргийг нээж, 

“эхэлсэн” төлөвт оруулна.  

    

US\IA-5.1.4.  Багийн гишүүн  системийн 

“Аудитын горим сорилыг 

төлөвлөх” цэсийг нээж, 

системд урьдчилан 

оруулсан АБ 2002, 2003-д 

оруулах боломжтой 

мэдээллийг гараар оруулна. 

Мэдээлэл оруулах явцад, 

эсвэл мэдээлэл оруулж 

дуусаад хадгалах үйлдэл 

автоматаар хийгдэнэ. 

Горим сорил хийх түүврийн 

хамгийн түгээмэл аргууд 

болох “санамсаргүй 

түүвэр”, “бүлэглэх түүвэр”, 

“шинж тэмдгийн түүвэр”, 

“мөнгөн нэгжийн түүвэр” 

зэргийг системд оруулах.  

Дараах үйлдлүүдийг багийн 

гишүүн системээс гадуур 

хийнэ. Үүнд:  

- Аудитын зорилго, 

хамрах хүрээг чиглэсэн 

процессын урсгал 

диаграм зурах, урсгал 

диаграмд эрсдэл болон 

хяналтыг тэмдэглэх 

- Эрсдэл хяналтын 

матрицыг гаргах, сорил 

хийх хяналтуудыг 

тодорхойлж, ямар сорил 

горим хэрэгжүүлэх 

талаар дэлгэрэнгүй 
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оруулах 

- Горим сорилыг шинээр 

нэмж оруулах ба баазтай 

болсоны дараа баазаас 

шууд дуудан сонгодог 

байхаар зохицуулж 

болно.  

- Горим сорилыг санхүү, 

гүйцэтгэл, нийцэл, 

мэдээллийн технологи 

гэх мэт ангилал үүсгэн 

хадгалдаг байх 

ингэснээр баазаас 

гүйцэтгэлийн аудиттай 

холбоотой горим 

сорилуудыг дуудан 

ашиглах боломжтой.  

- Горим сорил нь ажлын 

баримт руу лавлах 

дугаараар холбогддог 

байна.  

US\IA-5.1.5.  Багийн гишүүн АБ2002, 

2003-г Багийн ахлагчид 

илгээж, илгээсэн төлөвт 

оруулж хадгална.    

АБ 2002, 

АБ2003 

маягт 

АБ 2002, 

АБ 2003 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\IA-5.1.6.  Энэ үед Багийн ахлагчид 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-5.1.7.  Багийн ахлагч АБ2002, 

2003-г нээж, “Хянаж байна” 

төлвийг сонгоно.  

    

US\IA-5.1.8.  Багийн ахлагч АБ2002, 

2003-г хянаж дуусаад 

өөрчлөлт хийх 

шаардлагатай гэж үзвэл 

Багийн гишүүнд буцааж 

“буцаасан” төлөвт оруулна.  

    

US\IA-5.1.9.  Энэ үед Багийн гишүүнд 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-5.1.10.  Багийн гишүүн АБ2002, 

2003- г нээж, шаардлагатай 

засвар, өөрчлөлт оруулж 

хадгална.  

    

US\IA-5.1.11.  Багийн ахлагч АБ2002, 

2003-г хангалттай гэж үзэх 

хүртэл 4.3.4-4.3.10 хүртэлх 

алхамууд давтагдана.  

    

US\IA-5.1.12.  Багийн ахлагч АБ2002, 

2003-г хянаж дуусаад 

зөвшөөрсөн бол “үүрэг 

биелсэн” гэсэн төлөвт 

оруулж хадгална.  

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\IA-5.1.13.  Энэ үед багийн гишүүнд     
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системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. Багийн 

гишүүн  үүргийг “дууссан” 

гэсэн төлөвт оруулна. 

US\IA-5.1.14.  Багийн ахлагч горим 

сорилын төлөвлөлтөд дахин 

өөрчлөлт орохгүйгээр 

түгжих. Энэ нь талбарын 

ажил эхлэх цэг болно. 

    

 

5.2. ДА-ын ажлын горим, сорилыг гүйцэтгэх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-5.2.1.  Багийн ахлагч аудитын 

талбарын ажлыг эхлэх  

үүргийг багийн гишүүнд 

өгнө. Багийн ахлагч үүрэг 

өгөөд “Үүрэг өгсөн” 

төлвийг сонгоно. Үүрэг 

хэсэгт хэнээс хэнд үүрэг 

өгсөн, ямар үүрэг өгсөн, 

үүргийн эхлэх хугацаа, 

дуусах хугацаа гэх мэт 

харагдана. 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\IA-5.2.2.  Энэ үед багийн гишүүнээс 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\IA-5.2.3.  Багийн гишүүн системд 

өгөгдсөн үүргийг нээж, 

“эхэлсэн” төлөвт оруулна.  

    

US\IA-5.2.4.  Багийн гишүүн  системийн 

“Аудитын горим сорилыг 

төлөвлөх” цэсийг нээж, 

АБ2003-д оруулсан горим 

сорилуудыг эхлэх үедээ 

эхэлсэн төлөвт, хэрэгжүүлж 

дууссан үедээ дууссан 

төлөвт оруулна.    Мэдээлэл 

оруулах явцад, эсвэл 

мэдээлэл оруулж дуусаад 

хадгалах үйлдэл автоматаар 

хийгдэнэ.  

Дараах үйлдлүүдийг багийн 

гишүүн системээс гадуур 

хийнэ. Үүнд:  

- Талбарын ажил эхлэх 

тухай аудитын объектод 

шаардлагатай бол албан 

бичгээр мэдэгдэх, эсвэл 

утсаар мэдэгдэх 

- Шаардлагатай 

материалын жагсаалт 

гаргах 
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- Аудитын горим 

сорилуудыг нарийвчлан 

тодорхойлох 

- Талбарт удирдлагын 

болон бусад холбогдох 

ажилтнуудтай уулзалт 

хийх 

- Төлөвлөсөн горим 

сорилуудыг гүйцэтгэх 

- Горим сорил хэрэгжүүлэх 

явцад аудитор өөрийн 

тооцоолол таамаглал 

хийх 

- Горим сорил хэрэгжүүлэх 

явцад аудитор дэмжих, 

нотлох баримтуудыг 

цуглуулах 

US\IA-5.2.5.  Багийн гишүүн АБ2003-г 

Багийн ахлагчид илгээж, 

илгээсэн төлөвт оруулж 

хадгална.    

АБ 2003-

ийн маягт 

АБ 2003  Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\IA-5.2.6.  Энэ үед Багийн ахлагчид 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-5.2.7.  Багийн ахлагч АБ2003-г 

нээж, “Хянаж байна” 

төлвийг сонгоно.  

    

US\IA-5.2.8.  Багийн ахлагч АБ2003-г 

хянаж дуусаад өөрчлөлт 

хийх шаардлагатай гэж 

үзвэл Багийн гишүүнд 

буцааж “буцаасан” төлөвт 

оруулна.  

    

US\IA-5.2.9.  Энэ үед Багийн гишүүнд 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-5.2.10.  Багийн гишүүн АБ2003- г 

нээж, шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\IA-5.2.11.  Багийн ахлагч 2003-г 

хангалттай гэж үзэх хүртэл 

4.5.4-4.5.10 хүртэлх 

алхамууд давтагдана.  

    

US\IA-5.2.12.  Багийн ахлагч 2003-г хянаж 

дуусаад зөвшөөрсөн бол 

“үүрэг биелсэн” гэсэн 

төлөвт оруулж хадгална.  

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\IA-5.2.13.  Энэ үед багийн гишүүнд 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. Багийн 

гишүүн  үүргийг “дууссан” 

гэсэн төлөвт оруулна. 

    

US\IA-5.2.14.  Багийн ахлагч горим     
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сорилын гүйцэтгэлд дахин 

өөрчлөлт орохгүйгээр 

түгжинэ. 

 

5.3. ДА-аар илэрсэн асуудлыг нэгтгэх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-5.3.1.  Багийн ахлагч илэрсэн 

асуудлыг нэгтгэх  үүргийг 

багийн гишүүнд өгнө. 

Багийн ахлагч үүрэг өгөөд 

“Үүрэг өгсөн” төлвийг 

сонгоно. Үүрэг хэсэгт 

хэнээс хэнд үүрэг өгсөн, 

ямар үүрэг өгсөн, үүргийн 

эхлэх хугацаа, дуусах 

хугацаа гэх мэт харагдана. 

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\IA-5.3.2.  Энэ үед багийн гишүүнээс 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\IA-5.3.3.  Багийн гишүүн системд 

өгөгдсөн үүргийг нээж, 

“эхэлсэн” төлөвт оруулна.  

    

US\IA-5.3.4.  Багийн гишүүн  системийн 

“Аудитын илэрсэн 

асуудлыг нэгтгэх” цэсийг 

нээж, системд урьдчилан 

оруулсан АБ 3000, 3001-д 

оруулах боломжтой 

мэдээллийг гараар оруулна. 

Мэдээлэл оруулах явцад, 

эсвэл мэдээлэл оруулж 

дуусаад хадгалах үйлдэл 

автоматаар хийгдэнэ.  

Дараах үйлдлүүдийг багийн 

гишүүн системээс гадуур 

хийнэ. Үүнд:  

- Илэрсэн асуудлуудыг 

нэгтгэх, бодит байдал, 

шалгуур, үр дагавар 

зэргийг тодорхойлох 

- Илэрсэн асуудлуудад 

үндсэн шалтгааны 

шинжилгээ хийх 

- Илэрсэн асуудлуудын 

талаар аудитын 

объектын холбогдох 

удирдлага болон 

ажилтнуудтай уулзаж, 

хэлэлцэх, асуудлыг илүү 

тодруулах 

- Илэрсэн асуудлуудтай 

холбоотой дэмжих, 
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нотлох баримтуудыг 

бүрдүүлэх 

- Илэрсэн асуудлын 

үндсэн шалтгааны 

шинжилгээ, дэмжих, 

нотлох баримтууд, 

ажилтнуудтай хийсэн 

уулзалтын үр дүн 

хоорондоо уялдаж 

байгаа эсэхэд дүн 

шинжилгээ хийх 

US\IA-5.3.5.  Багийн гишүүн АБ3000, 

3001-г Багийн ахлагчид 

илгээж, илгээсэн төлөвт 

оруулж хадгална.    

АБ 3000, 

3001-ийн 

маягт 

АБ 3000, 

3001 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\IA-5.3.6.  Энэ үед Багийн ахлагчид 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-5.3.7.  Багийн ахлагч АБ3000, 

3001-г нээж, “Хянаж байна” 

төлвийг сонгоно.  

    

US\IA-5.3.8.  Багийн ахлагч АБ3000, 

3001-г хянаж дуусаад 

өөрчлөлт хийх 

шаардлагатай гэж үзвэл 

Багийн гишүүнд буцааж 

“буцаасан” төлөвт оруулна.  

    

US\IA-5.3.9.  Энэ үед Багийн гишүүнд 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-5.3.10.  Багийн гишүүн АБ3000, 

3001- г нээж, шаардлагатай 

засвар, өөрчлөлт оруулж 

хадгална.  

    

US\IA-5.3.11.  Багийн ахлагч АБ3000, 

3001-г хангалттай гэж үзэх 

хүртэл 4.6.4-4.6.10 хүртэлх 

алхамууд давтагдана.  

    

US\IA-5.3.12.  Багийн ахлагч АБ3000, 

3001-г хянаж дуусаад 

зөвшөөрсөн бол “үүрэг 

биелсэн” гэсэн төлөвт 

оруулж хадгална.  

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\IA-5.3.13.  Энэ үед багийн гишүүнд 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. Багийн 

гишүүн  үүргийг “дууссан” 

гэсэн төлөвт оруулна. 

    

US\IA-5.3.14.  Багийн ахлагч талбарын 

ажлын гүйцэтгэлд дахин 

өөрчлөлт орохгүйгээр 

түгжинэ. Энэ нь тайлан 

бичих эхлэлийн цэг болно. 
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6. ДА-ЫН АЖЛЫГ ТАЙЛАГНАХ 

6.1. ДА-ын үр дүнг тайлагнах, хянах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-6.1.1.  Багийн ахлагч  системийн 

“Аудитын ажлыг 

тайлагнах” цэсийг нээж, 

АБ4000-д холбогдох 

мэдээллийг гараас оруулна. 

Мэдээлэл оруулах явцад, 

эсвэл мэдээлэл оруулж 

дуусаад хадгалах үйлдэл 

автоматаар хийгдэнэ.  

Дараах үйлдэлүүдийг 

багийн гишүүн системээс 

гадуур хийгдэнэ. Үүнд:  

- Аудитын явцад 

өөрсдийн хариуцан 

ажилласан хэсгийн 

тайланг бичиж, багийн 

ахлагчид илгээнэ. 

- Илэрсэн асуудлын нөлөө 

ихтэй эсэхийг 

тодорхойлох, асуудлын 

бодит байдал, шалгуур, 

үр дагавар, үндсэн 

шалтгаан, зөвлөмж 

хэсгийг бэлтгэх, 

ингэхдээ горим сорилын 

үр дүн, нотолгоо баримт 

нь эдгээртэй уялдаж 

байгаа эсэхийг нягтлах, 

шаардлагатай асуудлын 

хувьд багаар хэлэлцэх 

гэх мэт  

- Системд  байгаа 

АБ3001-ээс бодит 

байдал, шалгуур, үндсэн 

шалтгаан зэрэг АБ4000 

руу зөв татагдсан 

эсэхийг нягтлах.  

- ДА тайлангийн үндсэн 

мэдээллийг бэлтгэх, 

илэрсэн асуудлыг нөлөө 

ихтэй эсэхийг ангилах 

- Тайланд тусгагдах 

илэрсэн асуудлуудын 

хувьд зөвлөмжийг 

бэлтгэх 

Багийн ахлагч дараах 

үйлдлүүдийг системээс 

гадуур хийнэ. 

- Багийн гишүүний 

ирүүлсэн тайланг хянаж, 
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шаардлагатай засвар 

өөрчлөлт, 

сайжруулалтыг санал 

болгож хийлгэнэ. 

- Тайланд өгөх эцсийн 

нэгдсэн дүгнэлтийг 

сонгох, дүгнэлт өгөх 

болсон шалтгааны 

талаар дэмжих нотлох 

баримт, холбогдох 

ажлын баримт багийн 

гишүүнээс гаргуулж 

авах  

- Аудитын үр дүн, 

тайлангийн талаар 

багаар хэлэлцэх 

- Илэрсэн асуудал, 

хэрэгжүүлсэн горим 

сорил, горим сорилын үр 

дүн, нотолгоо баримт 

хоорондын уялдааг 

багаар хэлэлцэх 

- Аудитын тайлангийн 

драфтыг аудит хийгдсэн 

байгууллагад 

танилцуулж, зөвшилцөх, 

шаардлагатай засвар 

өөрчлөлт хийх  

- Аудитын тайланг 

зөвшөөрсөн тухай гарын 

үсгийг аудит хийгдсэн 

байгууллагаас авах, 

хэрэв зөвшөөрөөгүй 

тохиолдолд эрх бүхий 

этгээдээс албан ёсны 

бичгэн тайлбар авах 

US\IA-6.1.2.  Багийн ахлагч  АБ4000-г 

Хэлтсийн даргад илгээж, 

илгээсэн төлөвт оруулж 

хадгална.    

АБ 4000 

маягт 

АБ 4000  Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\IA-6.1.3.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-6.1.4.  Хэлтсийн дарга АБ4000-г 

нээж, “Хянаж байна” 

төлвийг сонгоно.  

    

US\IA-6.1.5.  Хэлтсийн дарга АБ4000-г 

хянаж дуусаад өөрчлөлт 

хийх шаардлагатай гэж 

үзвэл багийн ахлагчид 

буцааж “буцаасан” төлөвт 

оруулна.  

    

US\IA-6.1.6.  Энэ үед Багийн ахлагчид 

системээс автоматаар 
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мэдэгдэл ирнэ.  

US\IA-6.1.7.  Багийн ахлагч АБ4000- г 

нээж, шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\IA-6.1.8.  Хэлтсийн дарга АБ4000-г 

хангалттай гэж үзэх хүртэл 

4.7.1-4.7.7 хүртэлх 

алхамууд давтагдана.  

    

US\IA-6.1.9.  Хэлтсийн дарга АБ4000 

буюу ДА тайлангийн 

төслийг хянаж дуусаад 

зөвшөөрсөн бол “хянасан” 

гэсэн төлөвт оруулж 

хадгална.  

    

US\IA-6.1.10.  Хэлтсийн дарга ДА 

тайлангийн эцсийн төслийг 

Газрын даргад илгээж 

“Илгээсэн” төлвийг сонгож 

хадгална.  

АБ 4000 

маягт 

АБ 4000  Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-НУЗА 

ХД – НУЗА 

БА – НЗ 

 

US\IA-6.1.11.  Энэ үед Газрын даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-6.1.12.  Газрын дарга ДА 

тайлангийн эцсийн төслийг 

нээж, “Хянаж байна” 

төлвийг сонгоно.  

    

US\IA-6.1.13.  Газрын дарга ДА 

тайлангийн эцсийн төслийг 

хянаж дуусаад засвар, 

өөрчлөлт хийлгүүлэх 

шаардлагатай гэж үзвэл 

Хэлтсийн даргад буцааж 

“буцаасан” төлөвт оруулна.  

    

US\IA-6.1.14.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-6.1.15.  Хэлтсийн дарга ДА 

тайлангийн эцсийн төслийг 

нээж, шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\IA-6.1.16.  ДА-ийн тайлан бэлэн болох 

хүртэл 4.7.10-4.7.15 хүртэлх 

алхамууд давтагдана.  

    

US\IA-6.1.17.  Газрын дарга ДА тайланг 

хянаж дуусаад зөвшөөрсөн 

бол “Хянаж зөвшөөрсөн” 

гэсэн төлөвт оруулж 

хадгална.  

    

US\IA-6.1.18.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-6.1.19.  Хэлтсийн дарга газрын 

даргын хянаж, зөвшөөрсөн 

ДА тайланд дахин өөрчлөлт 
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орохгүйгээр түгжинэ. Энэ 

нь аудитыг дуусгах цэг 

болно.  

 

6.2. ДАХ-нд танилцуулга, тогтоол бэлтгэх, хянах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-6.2.1.  Хэлтсийн дарга багийн 

ахлагчид ДАХ-ын хурлын 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг бэлтгэх үүргийг 

багийн ахлагчид өгнө. 

Хэлтсийн дарга үүрэг өгөөд 

“Үүрэг өгсөн” төлвийг 

сонгоно. Үүрэг хэсэгт 

хэнээс хэнд үүрэг өгсөн, 

ямар үүрэг өгсөн, үүргийн 

эхлэх хугацаа, дуусах 

хугацаа гэх мэт харагдана. 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 
 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

 

ГД-НУЗА 

ХД – НУЗА 

БА – НЗ 

 

US\IA-6.2.2.  Энэ үед багийн ахлагчид 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\IA-6.2.3.  Багийн ахлагч системд 

өгөгдсөн үүргийг нээж, 

“эхэлсэн” төлөвт оруулна.  

    

US\IA-6.2.4.  Багийн ахлагч системд 

урьдчилан оруулсан ДАХ-

ны хурлын танилцуулга 

болон тогтоолын төслийн 

маягтыг татаж, холбогдох 

мэдээллийг оруулах 

    

US\IA-6.2.5.  Багийн ахлагч  ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг Хэлтсийн даргад 

илгээж, илгээсэн төлөвт 

оруулж хадгална.    

ДАХ-ны 

танил-

цуулга, 

тогтоо-

лын 

төслийн 

загвар 

ДАХ-ны 

танил-

цуулга, 

тогтоо-

лын 

төсөл 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-НУЗА 

ХД – НУЗА 

БА – НЗ 

 

US\IA-6.2.6.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-6.2.7.  Хэлтсийн дарга ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг нээж, “Хянаж 

байна” төлвийг сонгоно.  

    

US\IA-6.2.8.  Хэлтсийн дарга ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг хянаж дуусаад 

өөрчлөлт хийх 

шаардлагатай гэж үзвэл 

багийн ахлагчид буцааж 

“буцаасан” төлөвт оруулна.  
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US\IA-6.2.9.  Энэ үед Багийн ахлагчид 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-6.2.10.  Багийн ахлагч ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг - г нээж, 

шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\IA-6.2.11.  Хэлтсийн дарга ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг -г хангалттай гэж 

үзэх хүртэл 4.8.1-4.8.7 

хүртэлх алхамууд 

давтагдана.  

    

US\IA-6.2.12.  Хэлтсийн дарга ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг хянаж дуусаад 

зөвшөөрсөн бол “хянасан” 

гэсэн төлөвт оруулж 

хадгална.  

    

US\IA-6.2.13.  Хэлтсийн дарга ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг Газрын даргад 

илгээж “Илгээсэн” төлвийг 

сонгож хадгална.  

ДАХ-ны 

танил-

цуулга, 

тогтоо-

лын 

төслийн 

загвар 

ДАХ-ны 

танил-

цуулга, 

тогтоо-

лын 

төсөл 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-НУЗА 

ХД – НУЗА 

БА – НЗ 

 

US\IA-6.2.14.  Энэ үед Газрын даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-6.2.15.  Газрын дарга ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг нээж, “Хянаж 

байна” төлвийг сонгоно.  

    

US\IA-6.2.16.  Газрын дарга ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг хянаж дуусаад 

засвар, өөрчлөлт 

хийлгүүлэх шаардлагатай 

гэж үзвэл Хэлтсийн даргад 

буцааж “буцаасан” төлөвт 

оруулна.  

    

US\IA-6.2.17.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-6.2.18.  Хэлтсийн дарга ДА 

тайлангийн эцсийн төслийг 

нээж, шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\IA-6.2.19.  ДАХ-ны танилцуулга, 

тогтоолын төслийг бэлэн 

болох хүртэл 4.8.10-4.8.15 

хүртэлх алхамууд 

давтагдана.  
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US\IA-6.2.20.  Газрын дарга ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг хянаж дуусаад 

зөвшөөрсөн бол “Хянаж 

зөвшөөрсөн” гэсэн төлөвт 

оруулж хадгална.  

    

US\IA-6.2.21.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-6.2.22.  Багийн ахлагч ДАХ-оор 

албажуулсан тогтоолыг 

системд оруулж хадгална.  

    

US\IA-6.2.23.  Хэлтсийн дарга системд 

оруулсан ДАХ-ны 

тогтоолыг хянаж, “үүрэг 

биелсэн” гэсэн төлөвт 

оруулж хадгална.  

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 
 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ГД-НУЗА 

ХД – НУЗА 

БА – НЗ 

 

US\IA-6.2.24.  Энэ үед багийн ахлагчид 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. Багийн 

ахлагч  үүргийг “дууссан” 

гэсэн төлөвт оруулна. 
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7. ДА-ЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ЭРГЭН ХЯНАХ 

7.1. Зөвлөмжийн биелэлтийг хянах ажил эхлэх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-7.1.1.  Багийн ахлагч багийн 

гишүүнд ДА-ын 

зөвлөмжийн биелэлтийг 

эргэн хянах үүргийг өгнө. 

Багийн ахлагч өгөөд “Үүрэг 

өгсөн” төлвийг сонгоно. 

Үүрэг хэсэгт хэнээс хэнд 

үүрэг өгсөн, ямар үүрэг 

өгсөн, үүргийн эхлэх 

хугацаа, дуусах хугацаа гэх 

мэт харагдана. 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 
 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ-НЗ 

 

US\IA-7.1.2.  Энэ үед багийн гишүүнд 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\IA-7.1.3.  Багийн гишүүн системд 

өгөгдсөн үүргийг нээж, 

“эхэлсэн” төлөвт оруулна.  

    

US\IA-7.1.4.  Багийн гишүүн 

“Зөвлөмжийн биелэлтийг 

хянах” цэсийг сонгоно.  

Дараах үйлдэлүүд 

системээс гадуур хийгдэнэ. 

Үүнд:  

- Аудитын объект руу 

дотоод аудитын 

зөвлөмжийн биелэлтийг 

эргэн хянах тухай 

мэдэгдэх 

- Шаардлагатай бол 

аудитын объектын 

удирдлага, холбогдох 

ажилтнуудтай уулзалт 

хийх 

- Дотоод аудитын 

зөвлөмжийн биелэлтийг 

системд оруулах 

зааварчилгаа өгөх 

- Аудитын объектоос 

зөвлөмжийн биелэлтийг 

оруулсан тухай мэдээлэх 

    

 

7.2. Аудитын объект зөвлөмжийн биелэлтээ системд оруулах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-7.2.1.  Багийн гишүүн зөвлөмжийн 

биелэлтийг эргэн хянах 

цэсийн статусыг “Нээлттэй” 

гэсэн төлөвт оруулах ба энэ 

   Нээлттэй 

 Хүлээгдэж 

байна 

 Хаалттай 
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үед аудит хийгдсэн 

объектын удирдлага 

зөвлөмжийн биелэлтээ 

оруулах боломжтой болно. 

Багийн гишүүн аудит 

хийгдсэн объекттой 

холбогдож, мэдээллээ 

оруулахыг шаардана.  

 

7.3. Зөвлөмжийн биелэлтийг хянах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-7.3.1.  Зөвлөмжийн биелэлтээ 

оруулж дууссан талаар 

аудитын объектоос 

мэдээлэл авсны дараа 

багийн гишүүн аудитын 

обьектын оруулсан 

зөвлөмжийн биелэлтийн 

мэдээллийг татаж, 

зөвлөмжийн биелэлтийг 

эргэн хянах цэсийн 

статусыг “Хүлээгдэж 

байна” гэсэн төлөвт 

оруулах ба энэ үеэс аудит 

хийгдсэн объектын 

удирдлага зөвлөмжийн 

биелэлтээ оруулах 

боломжгүй болно.  

    

US\IA-7.3.2.  Багийн гишүүн аудитын 

зөвлөмжийн биелэлтийг 

хянах цонхыг системээс 

дуудан гаргах, удирдлагын 

өгсөн тайлбар, хавсаргасан 

нотолгоо баримт зэрэгт 

үндэслэн АБ5000-д  

зөвлөмжийн биелэлтийн 

үнэлгээг “Бүрэн 

хэрэгжсэн”, “Хэсэгчлэн 

хэрэгжсэн”, Хэрэгжээгүй” 

гэсэн үзүүлэлтээр 

тэмдэглэж, хадгална. 

    

US\IA-7.3.3.  Багийн гишүүн зөвлөмжийн 

биелэлтийн АБ5000-г  

багийн ахлагчид илгээж, 

илгээсэн төлөвт оруулж 

хадгална.    

АБ5000 

маягт 

АБ5000  Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД-НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ – НЗ 

 

US\IA-7.3.4.  Энэ үед багийн ахлагчид 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-7.3.5.  Багийн ахлагч зөвлөмжийн 

биелэлтийн АБ5000-г  нээж, 

“Хянаж байна” төлвийг 
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сонгоно.  

US\IA-7.3.6.  Багийн ахлагч зөвлөмжийн 

биелэлтийн АБ5000-г  

хянаж дуусаад өөрчлөлт 

хийх шаардлагатай гэж 

үзвэл Багийн гишүүн руу 

буцааж “буцаасан” төлөвт 

оруулна.  

    

US\IA-7.3.7.  Энэ үед Багийн гишүүнд 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\IA-7.3.8.  Багийн гишүүн АБ5000-г  

нээж, шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\IA-7.3.9.  Багийн ахлагч зөвлөмжийн 

биелэлтийн АБ5000-г  

хангалттай гэж үзэх хүртэл 

5.3.2-5.3.6 хүртэлх 

алхамууд давтагдана.  

    

 

7.4. Зөвлөмжийн биелэлтийг хянах ажил дуусах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\IA-7.4.1.  Багийн гишүүн зөвлөмжийн 

биелэлтийг эргэн хянах 

цэсийн статусыг 

“Хаалттай” гэсэн төлөвт 

оруулах 

   Нээлттэй 

 Хүлээгдэж 

байна 

 Хаалттай 

 

US\IA-7.4.2.  Багийн ахлагч зөвлөмжийн 

биелэлтийн АБ5000-г 

хянаж зөвшөөрсөн бол 

“зөвшөөрсөн” гэсэн төлөвт 

оруулж хадгална.  

АБ5000  

маягт 

АБ5000  Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД-НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ – НЗ 

 

US\IA-7.4.3.  Багийн ахлагч “үүрэг 

биелсэн” төлвийг сонгоно. 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ-НЗ 

 

US\IA-7.4.4.  Энэ үед багийн гишүүнд  

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. Багийн 

гишүүн  үүргийг “дууссан” 

гэсэн төлөвт оруулна. 

    

 

 

  



 Design document  ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ 
 

 

 

213  

А1. ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ПРОЦЕССЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР 

 

1. ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ БАТЛУУЛАХ 

1.1. ЧҮ хийх баг бүрдүүлэх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\QA-1.1.1.  Хэлтсийн дарга чанарын 

үнэлгээ хийх багийн 

бүрэлдэхүүнийг системээс  

сонгох (Багийн 

бүрэлдэхүүн нь багийн 

ахлагч, багийн гишүүдээс 

бүрдэнэ.) 

Хүний 

нөөцийн 

жагсаалт, 

холбогдо

х 

мэдээлэл 

  ХД: НУЗА 

 

US\QA-1.1.2.  Багийн гишүүдэд АСЗТМ-

ийг бөглөх үүрэг системээс 

шууд автоматаар очно.  

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\QA-1.1.3.  Багийн гишүүн АСЗТМ 

бөглөх үүргийг эхэлсэн 

төлөвт оруулна. 

(АСЗТМ- Ашиг сонирхлын 

зөрчилгүй тухай мэдэгдэл) 

АСЗТМ-

ийн 

маягт 

АСЗТМ   Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\QA-1.1.4.  Багийн гишүүн системд 

урьдчилан оруулсан 

АСЗТМ-ийн маягтын 

холбогдох талбаруудыг 

гараас оруулж, бөглөөд 

“Дууссан” төлвийг сонгож 

хадгална. 

АСЗТМ-

ийн 

маягт 

АСЗТМ  Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\QA-1.1.5.  Багийн гишүүн мэдээлэл 

оруулсан АСЗТМ-ийг 

системд хадгалж, илгээсэн 

төлөвт оруулахад  

Хэлтсийн даргад мэдэгдэл 

шууд очно. 

    

US\QA-1.1.6.  АСЗТМ-ийг үндэслэн, 

хэлтсийн дарга багийн 

гишүүнээр зөвшөөрөөгүй 

бол багийн бүрэлдэхүүнд 

оруулах өөр гишүүнийг 

сонгох буюу 1.1.1 -1.1.4 

алхам дахин давтагдана. 

    

US\QA-1.1.7.  ЧҮ-ний багийн 

бүрэлдэхүүн бүрдмэгц, 

Хэлтсийн дарга багийн 

бүрэлдэхүүнийг  хадгалж, 

зөвшөөрсөн төлөвт 

шилжинэ.  

АСЗТМ-

ийн 

маягт 

АСЗТМ   Илгээсэн 

 Хянаж 

байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсө

н 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\QA-1.1.8.  ДА-ын багийн бүрэлдэхүүн 

системд хадгалагдах бөгөөд 

түүнийг зөвхөн системийн 
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админы зөвшөөрөл, 

хяналтаар өөрчлөх 

боломжтой.  

 

1.2. Шинэ ЧҮ-ын ажил системд үүсгэх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\QA-1.2.1.  Хэлтсийн дарга ЧҮ-ний 

ажлын файл цэсийг нээх ба 

түүний ЧҮ-ний нэр, код 

зэрэг мэдээллийг бөглөхдөө 

ДА-ын Жилийн 

төлөвлөгөөний жагсаалтаас 

шууд сонгоно. 

Батлагдс

ан 

жилийн 

төлөвлөг

өө 

ЧҮ 

ажлын 

үндсэн 

файл 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\QA-1.2.2.  Шинэ ЧҮ-ний ажлын файлд 

ЧҮ-ний ажлын нэрийг 

сонгосны дараа түүний 

холбогдох талбарууд буюу 

эхлэх дуусах хугацаа, код 

зэрэг мэдээлэл нь мөн ДА-

ын Жилийн төлөвлөгөөнөөс 

шууд татагдаж бөглөгдөнө. 

    

US\QA-1.2.3.  Шинээр ЧҮ-ний ажлын 

файл үүсмэгц түүнд 

системд автоматаар дугаар 

буюу код олгогдоно. 

    

US\QA-1.2.4.  ЧҮ-ний ажлын дугаар нь 

тухайн ЧҮА-ын түлхүүр 

мэдээлэл бөгөөд ЧҮ-тэй 

холбоотой системийн бүх 

мэдээлэл дээр нэрийн хамт 

давхар бичигдэнэ. 

    

US\QA-1.2.5.  ЧҮА-ын код нь улс даяар 

системийн хэмжээнд дахин 

давтагдахгүй дугаар байх 

бөгөөд кодчилох 

аргачлалыг СЯ-ны СХЭУГ 

боловсруулна.  

    

US\QA-1.2.6.  ЧҮА-ын ажил бүрээр 

тухайн байгууллагын 

хэмжээнд, аймаг, 

нийслэлийн хэмжээнд, 

эсхүл ТЕЗ-ийн хэмжээнд, 

эсхүл улсын хэмжээнд гэх 

мэтчилэн түвшин 

түвшингээр ЧҮА-ын 

жагсаалт үүсэх боломжтой 

байх бөгөөд тэдгээрийг 

дотор нь төлвөөр нь болон 

бусад фильтерээр хайх, 

ангилах, эрэмбэлэх 

боломжтой байна. 
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1.3. ЧҮ-ний ажлын удирдамж боловсруулах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\QA-1.3.1.  Хэлстийн дарга багийн 

ахлагчид удирдамж 

боловсруулах үүрэг өгч, 

үүрэг өгсөн төлөвт оруулж, 

хадгална. 

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\QA-1.3.2.  Багийн ахлагчид үүрэг өгөх 

маягтын мэдэгдэл 

системээс автоматаар ирнэ. 

    

US\QA-1.3.3.  Багийн ахлагч үүрэгтэй 

танилцаж, “эхэлсэн” төлөвт 

хадгална. 

    

US\QA-1.3.4.  Шаардлагатай бол багийн 

ахлагч багийн гишүүдэд 

үүрэг өгөх маягтаар 

удирдамж боловсруулах, 

судалгаа хийхтэй 

холбоотой үүрэг өгч болно. 

Энэ тохиолдолд үүрэг өгөх 

горим хэрэгжинэ.  

    

US\QA-1.3.5.  Багийн ахлагч болон 

багийн гишүүд Удирдамж 

боловсруулах судалгааг 

хийнэ. Энэ нь системээс 

гадуур хийгдэх тул систем 

дээр үйлдэл харагдахгүй, 

зөвхөн энэ судалгааны үр 

дүнг системд удирдамж 

маягтын талбаруудыг 

бөглөж оруулна. 

(Удирдамжийн доторх 

гарчиг, зарим хөдөлгөөнгүй 

текстүүдийг урьдчилан 

оруулсан байх, өөрчлөх 

хэсгүүдийг хоосон зай 

эсвэл цэг цэгээр тэмдэглэн 

үлдээсэн байх) 

    

US\QA-1.3.6.  Багийн ахлагч системд 

урьдчилсан оруулсан 

Удирдамжийн төсөл 

маягтыг нээж, талбаруудыг 

бөглөж, мэдээлэл оруулна. 

Удирдам

жийн 

маягт 

Удирдам

жийн 

төсөл 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\QA-1.3.7.  Багийн ахлагч 

Удирдамжийн төслийн 

холбогдох талбаруудыг 

бүрэн бөглөж дууссаны 

дараа, Хэлтсийн даргад 

илгээж “илгээсэн” төлвийг 

сонгож, хадгална.  

    

US\QA-1.3.8.  Энэ үед системээс 

автоматаар Хэлтсийн 

    



     ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ  Design document  
 

 

 

    216 

даргад мэдэгдэл ирэх ба  

Удирдамжийн төсөлд 

хяналт, засвар хийх бол 

“Хянаж байгаа” төлвийг 

сонгоно. 

US\QA-1.3.9.  Хэлтсийн дарга 

удирдамжийн төслийг 

хянаад, засвар, өөрчлөлт 

хийлгэх бол холбогдох 

чиглэлийг холбогдох 

талбар дээр бөглөж, багийн 

ахлагчид буцаан 

“буцаасан” төлвийг сонгож 

хадгална. 

    

US\QA-1.3.10.  Энэ үед системээс 

автоматаар багийн 

ахлагчид Удирдамжийн 

төсөл хэлтсийн даргаас 

буцаасан тухай мэдэгдэл 

ирнэ. 

    

US\QA-1.3.11.  “Буцаасан” төлөв нь 

хяналтын аль шатны ямар 

албан тушаалтны  

хяналтаас хэзээ буцаасан, 

хэзээ дуусаж, дараагийн 

шатанд шилжсэн гэдэг нь 

систем дээр ялгарч 

харагддаг байх ёстой. 

    

US\QA-1.3.12.  Багийн ахлагч дээр 1.3.3- 

1.3.8 хүртэлх алхам 

давтагдан хийгдэнэ. 

    

US\QA-1.3.13.  Хэлтсийн дарга 

удирамжийн төслийг 

хянаад, шаардлагатай бол 

холбогдох талбарууд дээр 

зарим засвар,сайжруулалт 

хийгээд, дараагийн шатны 

буюу газрын даргын 

хяналтанд шилжүүлж 

“илгээсэн” төлвийг сонгож 

хадгална. 

Удирдам

жийн 

маягт 

Удирдам

жийн 

төсөл 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\QA-1.3.14.  Газрын дарга дээр 

системээс  Удирдамжийн 

төсөл хянагдахаар ирсэн 

тухай мэдэгдэл автоматаар 

ирнэ. 

    

US\QA-1.3.15.  Газрын дарга 

Удирдамжийн төслийг 

хянаад, засвар, өөрчлөлт 

хийлгэх бол холбогдох 

чиглэлийг холбогдох 

талбар дээр бөглөж, 

“буцаасан” төлвийг сонгож 

хадгална. 
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US\QA-1.3.16.  Энэ үед системээс 

автоматаар хэлтсийн даргад 

Удирдамжийн төсөл 

буцаасан мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\QA-1.3.17.  Хэлтсийн дарга дээр 1.3.9- 

1.3.14 хүртэлх алхам 

давтагдан хийгдэнэ. 

    

US\QA-1.3.18.  Газрын дарга 

Удирдамжийн төслийг 

хянаад, “зөвшөөрсөн” 

төлвийг сонгож хадгална. 

Удирдам

жийн 

маягт 

Удирдам

жийн 

төсөл 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\QA-1.3.19.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

автоматаар мэдэгдэл ирэх 

ба үүрэг биелсэн төлөвт 

шилжүүлнэ.  

    

US\QA-1.3.20.  Багийн ахлагч энэ үед 

Удирдамжийн төсөл 

боловсруулах өөрт ирсэн 

үүргийг “дууссан” төлөвт 

шилжүүлнэ. 

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

 

1.4. Батлагдсан  удирдамжийг системд оруулах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\QA-1.4.1.  Хэлтсийн дарга  үүрэг өгөх 

маягтаар багийн ахлагчид 

батлагдсан удирдамжийг 

системд оруулах үүрэг 

өгнө.  

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

 

US\QA-1.4.2.  Багийн ахлагчид үүрэг өгөх 

маягтын мэдэгдэл 

системээс автоматаар ирнэ. 

    

US\QA-1.4.3.  Багийн ахлагч үүрэгтэй 

танилцаж, Батлагдсан 

удирдамжийг системд 

гараас оруулах ба  

“эхэлсэн” төлөвт хадгална. 

    

US\QA-1.4.4.  Батлагдсан удирдамжийг 

системд оруулахын тулд 

багийн ахлагч системд 

урьдчилан байршсан  

удирдамж маягтыг 

идэвхжүүлж, хадгална. 

    

US\QA-1.4.5.  Системээс удирдамжийн 

төслийн системд байгаа 

хамгийн сүүлийн хувилбар 

буюу газрын даргаас ТЕЗ-д 

шилжсэн хувилбарын 

талбаруудын мэдээлэл нь 

удирдамж маягт дээр 

автоматаар татагдаж орсон 
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байх ба талбарууд нь 

засвар, өөрчлөлт хийж 

болохоор идэвхжсэн байх 

ёстой. 

US\QA-1.4.6.  Багийн ахлагч удирдамж 

маягт дээр системээс 

татагдан ирсэн мэдээллийг 

батлагдсан удирдамжийн 

дагуу засвар, өөрчлөлт 

хийх ба дуусмагц, илгээсэн 

төлвийг сонгож, хадгална. 

Системд 

урьдчила

н орсон 

удирдам

ж 

Батлагдс

ан 

удирдам

ж 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

ГД – НУЗА 

ТЕЗ - У 

 

US\QA-1.4.7.  Хэлтсийн дарга удирдамж 

маягтын талбаруудын 

мэдээллийг батлагдсан 

удирдамжтай тулган хянах 

бөгөөд, засвар өөрчлөлт 

хийхээр байвал багийн 

ахлагчид буцааж, 

“буцаасан” төлвийг сонгож 

хадгална. 

    

US\QA-1.4.8.  Энэ үед системээс 

автоматаар багийн 

ахлагчид удирдамжийг 

хэлтсийн даргаас буцаасан 

тухай мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\QA-1.4.9.  Багийн ахлагч 1.4.6 

үйлдлийг давтан хийнэ. 

    

US\QA-1.4.10.  Хэлтсийн дарга 

удирдамжийг хянаад 

системд зөвшөөрч  

зөвшөөрсөн төлвийг 

сонгож хадгална.  

    

US\QA-1.4.11.  Батлагдсан удирдамж 

системийн баазад орсноор 

түүнийг засах, өөрчлөх, 

зэрэг үйлдэл нь зөвхөн 

админы зөвшөөрөл, 

хяналттайгаар хэрэгжинэ.  
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2. ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫГ ТӨЛӨВЛӨХ 

2.1. Бусад ТЕЗ-ийн ДАА-д мэдэгдэх, шаардлагатай материал хүлээн авах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\QA-2.1.1.  Хэлтсийн дарга ЧҮА эхлэх 

үүргийг багийн ахлагчид 

өгнө. Хэлтсийн дарга үүрэг 

өгөөд “Үүрэг өгсөн” 

төлвийг сонгоно. Үүрэг 

хэсэгт хэнээс хэнд үүрэг 

өгсөн, ямар үүрэг өгсөн, 

үүргийн эхлэх хугацаа, 

үүргийн дуусах хугацаа гэх 

мэт харагдана.  

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

 

US\QA-2.1.2.  Энэ үед Багийн ахлагчид 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\QA-2.1.3.  Багийн ахлагч системд 

өгөгдсөн үүргийг нээж, 

“эхэлсэн” төлөвт оруулна. 

Багийн ахлагчийн үүрэг 

өгснөөр багийн гишүүн 

дараах үйлдлүүдийг 

системээс гадуур хийнэ. 

Үүнд:  

 ДАА-д ЧҮ ажил 

эхлүүлэх албан бичиг, 

удирдамж, шаардлагатай 

материалын жагсаалтын 

хамт илгээх 

 ДАА-д холбогдож 

явуулсан албан бичиг, 

удирдамжийг хүлээн 

авсан эсэхийг нягтлах. 

 ДАА-аас ирсэн 

материалуудыг хүлээн 

авч иж бүрэн эсэхийг 

нягтлах 

 Шаардлагатай материал 

дутуу ирсэн тохиолдолд 

ДАА-д дахин холбогдож 

материалаа гүйцээж 

ирүүлэхийг шаардах 

    

US\QA-2.1.4.  Багийн ахлагч системд 

урьдчилан оруулсан 

материал шаардах маягтад 

ДАА-с ирсэн 

материалуудыг хүлээн 

авсан эсэхийг нягталж, 

гараас оруулж хадгална.  

    

 

 



     ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ  Design document  
 

 

 

    220 

2.2. ЧҮ-ний ажлын төлөвлөгөө гаргах, хянах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\QA-2.2.1.  Багийн ахлагч системийн 

“Төлөвлөх” цэсийг нээж, 

системд урьдчилан 

оруулсан “Чанарын 

үнэлгээний ажлын 

төлөвлөгөө”-ний загварт 

оруулах боломжтой 

мэдээллийг оруулна. 

Мэдээлэл оруулах явцад, 

эсвэл мэдээлэл оруулж 

дуусаад хадгалах үйлдэл 

автоматаар хийгдэнэ. ЧҮ 

ажлын төлөвлөгөөний 

өөрчлөгдөхгүй тогтмол 

гарчиг болон текстүүд нь 

урьдчилан орсон байх, 

өөрчлөгдөх хэсгүүдийг 

хоосон зай эсвэл цэг цэгээр 

тэмдэглэн үлдээх. 

    

US\QA-2.2.2.  Багийн ахлагч ЧҮ-ний 

ажлын төлөвлөгөө 

гаргахтай холбоотой 

Ярилцлагын асуултууд 

(Хавсралт А1, А2, А3), 

Дотоод аудитын стандартад 

нийцсэн байдлыг 

баталгаажуулах горим 

сорил (Хавсралт Б1, Б2, Б3, 

Б4), Дотоод аудитын ажлын 

баримтжуулалтыг шалгах 

горим сорил (Хавсралт Б5), 

Чанарын үнэлгээний 

нэгтгэл (Хавсралт В) зэрэг 

системд урьдчилан 

оруулсан маягтуудыг татаж 

хавсаргах.   

Чанарын 

үнэлгээн

ий ажлын 

төлөвлөг

өөний 

маягт 

Чанарын 

үнэлгээн

ий ажлын 

төлөвлөг

өө 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\QA-2.2.3.  Багийн ахлагч Чанарын 

үнэлгээний ажлын 

төлөвлөгөө -г Хэлтсийн 

даргад илгээж, илгээсэн 

төлөвт оруулж хадгална.    

Чанарын 

үнэлгээн

ий ажлын 

төлөвлөг

өөний 

маягт  

Чанарын 

үнэлгээн

ий ажлын 

төлөвлөг

өө 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\QA-2.2.4.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\QA-2.2.5.  Хэлтсийн дарга Чанарын 

үнэлгээний ажлын 

төлөвлөгөө -г нээж, “Хянаж 

байна” төлвийг сонгоно.  

    

US\QA-2.2.6.  Хэлтсийн дарга Чанарын 

үнэлгээний ажлын 
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төлөвлөгөө -г хянаж 

дуусаад өөрчлөлт хийх 

шаардлагатай гэж үзвэл 

багийн ахлагч рүү буцааж 

“буцаасан” төлөвт оруулна.  

US\QA-2.2.7.  Энэ үед багийн ахлагчид 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\QA-2.2.8.  Багийн ахлагч Чанарын 

үнэлгээний ажлын 

төлөвлөгөө -г нээж, 

шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\QA-2.2.9.  Хэлтсийн дарга Чанарын 

үнэлгээний ажлын 

төлөвлөгөө -г батлах хүртэл 

2.2.6-2.2.11 хүртэлх 

алхамууд давтагдана.  
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3. ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ 

3.1. Ярилцлага хийх, горим сорил гүйцэтгэх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\QA-3.1.1.  Багийн ахлагч талбарын 

ажлыг эхлэх  үүргийг 

багийн гишүүнд өгнө. 

Багийн ахлагч үүрэг өгөөд 

“Үүрэг өгсөн” төлвийг 

сонгоно. Үүрэг хэсэгт 

хэнээс хэнд үүрэг өгсөн, 

ямар үүрэг өгсөн, үүргийн 

эхлэх хугацаа, үүргийн 

дуусах хугацаа гэх мэт 

харагдана. 

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\QA-3.1.2.  Энэ үед багийн гишүүнээс 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\QA-3.1.3.  Багийн гишүүн системд 

өгөгдсөн үүргийг нээж, 

“эхэлсэн” төлөвт оруулна.  

    

US\QA-3.1.4.  Багийн гишүүн  системийн 

“Гүйцэтгэх” цэсийг нээж, 

Хавсралт А1, А2, А3-ийн 

дагуу ярилцлага хийх, 

Хавсралт Б1, Б2, Б3, Б4, Б5-

д харуулсан горим 

сорилуудыг эхлэх үедээ 

эхэлсэн төлөвт, хэрэгжүүлж 

дууссан үедээ дууссан 

төлөвт оруулна.    Мэдээлэл 

оруулах явцад, эсвэл 

мэдээлэл оруулж дуусаад 

хадгалах үйлдэл автоматаар 

хийгдэнэ.  

Дараах үйлдлүүдийг багийн 

гишүүн системээс гадуур 

хийнэ. Үүнд:  

- Талбарын ажил эхлэх 

тухай ДАА-нд 

шаардлагатай бол албан 

бичгээр мэдэгдэх, эсвэл 

утсаар мэдэгдэх 

- Хавсралт А1, А2, А3-

ийн дагуу ярилцлага 

хийх хүмүүсийг 

тодорхойлох 

- Хавсралт Б1, Б2, Б3, Б4-

д байгаа горимуудыг 

хэрэгжүүлэхэд 

шаардлагатай баримт 

бичиг, материалуудыг 

тодорхойлох 

- Талбарт Хавсралт А1, 
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А2, А3-ийн дагуу 

ярилцлага хийх, 

тэмдэглэл хөтлөх, 

ярилцлагад дурдсан 

нотлох, дэмжих 

баримтуудыг олж авах, 

бүртгэх 

- Хавсралт Б1, Б2, Б3, Б4-

д горимуудыг 

хэрэгжүүлэх явцад олж 

авсан нотлох, дэмжих 

баримтуудад дүн 

шинжилгээ хийх, 

бүртгэх  

- Хавсралт Б4-д байгаа 

горимуудыг 

хэрэгжүүлэх ДАА-ны 

хийсэн дотоод аудитын 

ажлуудыг сонгож, 

жагсаалт гаргах 

- Сонгосон дотоод 

аудитын ажлын 

баримтуудад Хавсралт 

Б4-ийн дагуу 

горимуудыг 

хэрэгжүүлэх, чанарын 

үнэлгээчин өөрийн 

үнэлгээний таамаглал 

гаргах (ЕН, ХН, Нгүй-

ийн аль нь болох) 

- Хавсралт Б4-ийн дагуу 

горим сорил 

хэрэгжүүлэх явцад 

дэмжих, нотлох 

баримтуудыг цуглуулах 

- Ярилцлага хийх хүмүүс 

болон чанарын үнэлгээ 

хийх дотоод аудитын 

ажлыг сонгоход 

ашигладаг түүврийн 

хамгийн түгээмэл арга 

“санамсаргүй түүвэр”-

ийг системд оруулах. 

US\QA-3.1.5.  Багийн гишүүн Хавсралт 

А1, А2, А3 болон Хавсралт 

Б1, Б2, Б3, Б4, Б5-г Багийн 

ахлагчид илгээж, илгээсэн 

төлөвт оруулж хадгална.    

Хавсралт 

А1, А2, 

А3 болон 

Хавсралт 

Б1, Б2, 

Б3, Б4, 

Б5 маягт 

Хавсралт 

А1, А2, 

А3 болон 

Хавсралт 

Б1, Б2, 

Б3, Б4, 

Б5  

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\QA-3.1.6.  Энэ үед Багийн ахлагчид 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\QA-3.1.7.  Багийн ахлагч Хавсралт А1,     
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А2, А3 болон Хавсралт Б1, 

Б2, Б3, Б4, Б5-г нээж, 

“Хянаж байна” төлвийг 

сонгоно.  

US\QA-3.1.8.  Багийн ахлагч Хавсралт А1, 

А2, А3 болон Хавсралт Б1, 

Б2, Б3, Б4, Б5 маягт -г 

хянаж дуусаад өөрчлөлт 

хийх шаардлагатай гэж 

үзвэл багийн гишүүнд 

буцааж “буцаасан” төлөвт 

оруулна.  

    

US\QA-3.1.9.  Энэ үед Багийн гишүүнд 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\QA-3.1.10.  Багийн гишүүн Хавсралт 

А1, А2, А3 болон Хавсралт 

Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 маягт-г 

нээж, шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\QA-3.1.11.  Багийн ахлагч Хавсралт А1, 

А2, А3 болон Хавсралт Б1, 

Б2, Б3, Б4, Б5 маягт -г 

хангалттай гэж үзэх хүртэл 

3.1.4-3.1.10 хүртэлх 

алхамууд давтагдана.  

    

US\QA-3.1.12.  Багийн ахлагч Хавсралт А1, 

А2, А3 болон Хавсралт Б1, 

Б2, Б3, Б4, Б5 маягт -г 

хянаж дуусаад зөвшөөрсөн 

бол “үүрэг биелсэн” гэсэн 

төлөвт оруулж хадгална.  

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\QA-3.1.13.  Энэ үед багийн гишүүнд 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. Багийн 

гишүүн  үүргийг “дууссан” 

гэсэн төлөвт оруулна. 

    

US\QA-3.1.14.  Багийн ахлагч чанарын 

үнэлгээний гүйцэтгэлийн 

үе шатыг дахин өөрчлөлт 

орохгүйгээр  системд 

түгжих.  

    

 

3.2. Чанарын үнэлгээний үр дүнг нэгтгэх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\QA-3.2.1.  Багийн ахлагч чанарын 

үнэлгээний үр дүнг нэгтгэх  

үүргийг багийн гишүүнд 

өгнө. Багийн ахлагч үүрэг 

өгөөд “Үүрэг өгсөн” 

төлвийг сонгоно. Үүрэг 

хэсэгт хэнээс хэнд үүрэг 

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 
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өгсөн, ямар үүрэг өгсөн, 

үүргийн эхлэх хугацаа, 

үүргийн дуусах хугацаа гэх 

мэт харагдана. 

US\QA-3.2.2.  Энэ үед багийн гишүүнээс 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\QA-3.2.3.  Багийн гишүүн системд 

өгөгдсөн үүргийг нээж, 

“эхэлсэн” төлөвт оруулна.  

    

US\QA-3.2.4.  Багийн гишүүн  системийн 

“Гүйцэтгэх” цэсийг нээж, 

Хавсралт В-д харуулсан 

ЧҮ-ний үнэлгээний 

дэлгэрэнгүйг эхлэх үед 

эхэлсэн төлөвт, хэрэгжүүлж 

дууссан үед дууссан төлөвт 

оруулна.    Мэдээлэл 

оруулах явцад, эсвэл 

мэдээлэл оруулж дуусаад 

хадгалах үйлдэл автоматаар 

хийгдэнэ.  

Дараах үйлдлүүдийг багийн 

гишүүн системээс гадуур 

хийнэ. Үүнд:  

- Хавсралт Б1, Б2, Б3, 

Б4-д үнэлгээг оруулах 

- Үнэлгээний талаар 

ДАА-ны холбогдох 

удирдлагатай уулзаж, 

хэлэлцэх, асуудлыг 

илүү тодруулах 

- Чанарын үнэлгээний үр 

дүнг дэмжих, нотлох 

баримтууд, 

ажилтнуудтай хийсэн 

ярилцлагын үр дүн, 

сонгогдсон аудитын 

ажлуудын ажлын 

баримтыг шалгасан үр 

дүн зэрэг нь хоорондоо 

уялдаж байгаа эсэхэд 

дүн шинжилгээ хийх 

    

US\QA-3.2.5.  Багийн гишүүн Хавсралт В-

г Багийн ахлагчид илгээж, 

илгээсэн төлөвт оруулж 

хадгална.    

Хавсралт 

В-ийн 

маягт 

Хавсралт 

В 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\QA-3.2.6.  Энэ үед Багийн ахлагчид 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\QA-3.2.7.  Багийн ахлагч Хавсралт В-г 

нээж, “Хянаж байна” 

төлвийг сонгоно.  

    

US\QA-3.2.8.  Багийн ахлагч Хавсралт-г     
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хянаж дуусаад өөрчлөлт 

хийх шаардлагатай гэж 

үзвэл багийн гишүүнд 

буцааж “буцаасан” төлөвт 

оруулна.  

US\QA-3.2.9.  Энэ үед Багийн гишүүнд 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\QA-3.2.10.  Багийн гишүүн Хавсралт В- 

г нээж, шаардлагатай 

засвар, өөрчлөлт оруулж 

хадгална.  

    

US\QA-3.2.11.  Багийн ахлагч Хавсралт В-г 

хангалттай гэж үзэх хүртэл 

3.2.4-3.2.10 хүртэлх 

алхамууд давтагдана.  

    

US\QA-3.2.12.  Багийн ахлагч Хавсралт В-г 

хянаж дуусаад зөвшөөрсөн 

бол “үүрэг биелсэн” гэсэн 

төлөвт оруулж хадгална.  

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн 

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\QA-3.2.13.  Энэ үед багийн гишүүнд 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. Багийн 

гишүүн  үүргийг “дууссан” 

гэсэн төлөвт оруулна. 

    

US\QA-3.2.14.  Багийн ахлагч талбарын 

ажлын гүйцэтгэлд дахин 

өөрчлөлт орохгүйгээр 

системд түгжих. Энэ нь 

тайлан бичилтийн эхлэлийн 

цэг болно.  
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4. ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫГ ТАЙЛАГНАХ 

4.1. Чанарын үнэлгээний ажлын үр дүнг тайлагнах, хянах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\QA-4.1.1.  Багийн ахлагч  системийн 

“Тайлагнах” цэсийг нээж, 

Хавсралт Г-д холбогдох 

мэдээллийг гараас оруулна. 

Мэдээлэл оруулах явцад, 

эсвэл мэдээлэл оруулж 

дуусаад хадгалах үйлдэл 

автоматаар хийгдэнэ.  

Дараах үйлдлүүдийг багийн 

ахлагч системээс гадуур 

хийнэ. Үүнд:  

- Тайлангийн 

танилцуулга, ЧҮ ажлын 

зорилго, хамрах хүрээ, 

ЧҮ-ний товчоо зэрэг нь 

ажлын удирдамж болон 

бусад хавсралтуудаас 

Хавсралт Г рүү зөв 

татагдсан эсэхийг 

нягтлах.  

- Тайланд өгөх нэгдсэн 

дүгнэлтийн хувилбарыг 

гаргах (ЕН, ХН, Нгүй 

гэх мэт) 

- Тайланд тусгагдах 

шилдэг, практик, 

стандартаас гажсан 

асуудлууд, сайжруулах 

боломжууд зэргийг 

бэлтгэх 

- ЧҮА-ын үр дүн, 

тайлангийн талаар 

багаар хэлэлцэх 

- Үнэлгээний нэгтгэл, 

хэрэгжүүлсэн горим 

сорил, горим сорилын 

үр дүн, нотолгоо баримт 

хоорондын уялдааг 

багаар хэлэлцэх 

- ЧҮА-ын тайлангийн 

төслийг ДАА-нд 

танилцуулж, зөвшилцөх, 

шаардлагатай засвар 

өөрчлөлт хийх  

- ЧҮА-ын тайланг 

зөвшөөрсөн тухай гарын 

үсгийг ДАА-аас авах, 

хэрэв зөвшөөрөөгүй 

тохиолдолд эрх бүхий 

этгээдээс албан ёсны 
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бичгэн тайлбар авах 

US\QA-4.1.2.  Багийн ахлагч  Хавсралт Г-

г Хэлтсийн даргад илгээж, 

илгээсэн төлөвт оруулж 

хадгална.    

Хавсралт 

Г-ийн 

маягт 

Хавсралт 

Г 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ- НЗ 

 

US\QA-4.1.3.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\QA-4.1.4.  Хэлтсийн дарга Хавсралт 

Г-г нээж, “Хянаж байна” 

төлвийг сонгоно.  

    

US\QA-4.1.5.  Хэлтсийн дарга Хавсралт 

Г-г хянаж дуусаад өөрчлөлт 

хийх шаардлагатай гэж 

үзвэл багийн ахлагчид 

буцааж “буцаасан” төлөвт 

оруулна.  

    

US\QA-4.1.6.  Энэ үед Багийн ахлагчид 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\QA-4.1.7.  Багийн ахлагч Хавсралт Г-г 

нээж, шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\QA-4.1.8.  Хэлтсийн дарга Хавсралт 

Г-г хангалттай гэж үзэх 

хүртэл 4.1.1-4.1.7 хүртэлх 

алхамууд давтагдана.  

    

US\QA-4.1.9.  Хэлтсийн дарга Хавсралт Г 

буюу ЧҮА тайлангийн 

төслийг хянаж дуусаад 

зөвшөөрсөн бол “хянасан” 

гэсэн төлөвт оруулж 

хадгална.  

    

US\QA-4.1.10.  Хэлтсийн дарга ЧҮА 

тайлангийн эцсийн төслийг 

Газрын даргад илгээж 

“Илгээсэн” төлвийг сонгож 

хадгална.  

ЧҮА 

тайланги

йн  маягт 

ЧҮА 

тайлан 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-НУЗА 

ХД – НУЗА 

БА – НЗ 

 

US\QA-4.1.11.  Энэ үед Газрын даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\QA-4.1.12.  Газрын дарга ЧҮА 

тайлангийн эцсийн төслийг 

нээж, “Хянаж байна” 

төлвийг сонгоно.  

    

US\QA-4.1.13.  Газрын дарга ЧҮА 

тайлангийн эцсийн төслийг 

хянаж дуусаад засвар, 

өөрчлөлт хийлгүүлэх 

шаардлагатай гэж үзвэл 

Хэлтсийн даргад буцааж 

“буцаасан” төлөвт оруулна.  

    

US\QA-4.1.14.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 
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мэдэгдэл ирнэ.  

US\QA-4.1.15.  Хэлтсийн дарга ЧҮА 

тайлангийн эцсийн төслийг 

нээж, шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\QA-4.1.16.  ЧҮА-ийн тайлан бэлэн 

болох хүртэл 4.1.10-4.1.15 

хүртэлх алхамууд 

давтагдана.  

    

US\QA-4.1.17.  Газрын дарга ЧҮА тайланг 

хянаж дуусаад зөвшөөрсөн 

бол “Хянаж зөвшөөрсөн” 

гэсэн төлөвт оруулж 

хадгална.  

    

US\QA-4.1.18.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\QA-4.1.19.  Хэлтсийн дарга газрын 

даргын хянаж, зөвшөөрсөн 

ЧҮА тайланд дахин 

өөрчлөлт орохгүйгээр 

системд түгжих. Энэ нь 

ЧҮА-г дуусгах цэг болно.  

    

 

4.2. ДАХ-нд танилцуулга, тогтоол бэлтгэх, хянах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\QA-4.2.1.  Хэлтсийн дарга багийн 

ахлагчид ДАХ-ын хурлын 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг бэлтгэх үүргийг 

багийн ахлагчид өгнө. 

Хэлтсийн дарга үүрэг өгөөд 

“Үүрэг өгсөн” төлвийг 

сонгоно. Үүрэг хэсэгт 

хэнээс хэнд үүрэг өгсөн, 

ямар үүрэг өгсөн, үүргийн 

эхлэх хугацаа, үүргийн 

дуусах хугацаа гэх мэт 

харагдана. 

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн  

 Дууссан 

ГД-НУЗА 

ХД – НУЗА 

БА – НЗ 

 

US\QA-4.2.2.  Энэ үед багийн ахлагчид 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\QA-4.2.3.  Багийн ахлагч системд 

өгөгдсөн үүргийг нээж, 

“эхэлсэн” төлөвт оруулна.  

    

US\QA-4.2.4.  Багийн ахлагч системд 

урьдчилан оруулсан ДАХ-

ны хурлын танилцуулга 

болон тогтоолын төслийн 

маягтыг татаж, холбогдох 

мэдээллийг оруулах 
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US\QA-4.2.5.  Багийн ахлагч  ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг Хэлтсийн даргад 

илгээж, илгээсэн төлөвт 

оруулж хадгална.    

ДАХ-ны 

танилцуу

лга, 

тогтоолы

н 

төслийн 

загвар 

ДАХ-ны 

танилцуу

лга, 

тогтоолы

н төсөл 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-НУЗА 

ХД – НУЗА 

БА – НЗ 

 

US\QA-4.2.6.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\QA-4.2.7.  Хэлтсийн дарга ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг нээж, “Хянаж 

байна” төлвийг сонгоно.  

    

US\QA-4.2.8.  Хэлтсийн дарга ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг хянаж дуусаад 

өөрчлөлт хийх 

шаардлагатай гэж үзвэл 

багийн ахлагчид буцааж 

“буцаасан” төлөвт оруулна.  

    

US\QA-4.2.9.  Энэ үед Багийн ахлагчид 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\QA-4.2.10.  Багийн ахлагч ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг - г нээж, 

шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\QA-4.2.11.  Хэлтсийн дарга ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг хангалттай гэж 

үзэх хүртэл 4.2.1-4.2.7 

хүртэлх алхамууд 

давтагдана.  

    

US\QA-4.2.12.  Хэлтсийн дарга ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг хянаж дуусаад 

зөвшөөрсөн бол “хянасан” 

гэсэн төлөвт оруулж 

хадгална.  

    

US\QA-4.2.13.  Хэлтсийн дарга ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг Газрын даргад 

илгээж “Илгээсэн” төлвийг 

сонгож хадгална.  

ДАХ-ны 

танилцуу

лга, 

тогтоолы

н 

төслийн 

загвар 

ДАХ-ны 

танилцуу

лга, 

тогтоолы

н төсөл 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-НУЗА 

ХД – НУЗА 

БА – НЗ 

 

US\QA-4.2.14.  Энэ үед Газрын даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\QA-4.2.15.  Газрын дарга ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг нээж, “Хянаж 
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байна” төлвийг сонгоно.  

US\QA-4.2.16.  Газрын дарга ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг хянаж дуусаад 

засвар, өөрчлөлт 

хийлгүүлэх шаардлагатай 

гэж үзвэл Хэлтсийн даргад 

буцааж “буцаасан” төлөвт 

оруулна.  

    

US\QA-4.2.17.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\QA-4.2.18.  Хэлтсийн дарга ЧҮА 

тайлангийн эцсийн төслийг 

нээж, шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\QA-4.2.19.  ДАХ-ны танилцуулга, 

тогтоолын төслийг бэлэн 

болох хүртэл 4.2.10-4.2.15 

хүртэлх алхамууд 

давтагдана.  

    

US\QA-4.2.20.  Газрын дарга ДАХ-ны 

танилцуулга, тогтоолын 

төслийг хянаж дуусаад 

зөвшөөрсөн бол “Хянаж 

зөвшөөрсөн” гэсэн төлөвт 

оруулж хадгална.  

    

US\QA-4.2.21.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\QA-4.2.22.  Багийн ахлагч ДАХ-оор 

албажуулсан тогтоолыг 

системд оруулж хадгална.  

    

US\QA-4.2.23.  Хэлтсийн дарга системд 

оруулсан ДАХ-ны 

тогтоолыг хянаж, “үүрэг 

биелсэн” гэсэн төлөвт 

оруулж хадгална.  

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн  

 Дууссан 

ГД-НУЗА 

ХД – НУЗА 

БА – НЗ 

 

US\QA-4.2.24.  Энэ үед багийн ахлагчид 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. Багийн 

ахлагч  үүргийг “дууссан” 

гэсэн төлөвт оруулна. 
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5. ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ЭРГЭН ХЯНАХ 

5.1. Зөвлөмжийн биелэлтийг хянах ажил эхлэх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\QA-5.1.1.  Багийн ахлагч багийн 

гишүүнд ЧҮ-ний 

зөвлөмжийн биелэлтийг 

эргэн хянах үүргийг өгнө. 

Багийн ахлагч өгөөд “Үүрэг 

өгсөн” төлвийг сонгоно. 

Үүрэг хэсэгт хэнээс хэнд 

үүрэг өгсөн, ямар үүрэг 

өгсөн, үүргийн эхлэх 

хугацаа, үүргийн дуусах 

хугацаа гэх мэт харагдана. 

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн  

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ-НЗ 

 

US\QA-5.1.2.  Энэ үед багийн гишүүнд 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\QA-5.1.3.  Багийн гишүүн системд 

өгөгдсөн үүргийг нээж, 

“эхэлсэн” төлөвт оруулна.  

    

US\QA-5.1.4.  Багийн гишүүн 

“Зөвлөмжийн биелэлтийг 

хянах” цэсийг сонгоно.  

 

Дараах үйлдэлүүд 

системээс гадуур хийгдэнэ. 

Үүнд:  

- ДАА-д ЧҮА-ын 

зөвлөмжийн биелэлтийг 

эргэн хянах тухай 

мэдэгдэх 

- Шаардлагатай бол ДАА-

ний удирдлага, 

холбогдох ажилтнуудтай 

уулзалт хийх 

- ЧҮА-ын зөвлөмжийн 

биелэлтийг системд 

оруулах зааварчилгаа 

өгөх 

- ДАА зөвлөмжийн 

биелэлтийг оруулсан 

тухай мэдээлэх 

    

 

5.2. ДАА зөвлөмжийн биелэлтийг системд оруулах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\QA-5.2.5.  Багийн гишүүн 

зөвлөмжийн биелэлтийг 

эргэн хянах цэсийн 

статусыг “Нээлттэй” гэсэн 

төлөвт оруулах ба энэ үед 

   Нээлттэй 

 Хүлээгдэж 

байна 

 Хаалттай 

 



 Design document  ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ 
 

 

 

233  

ДАА-ны удирдлага 

зөвлөмжийн биелэлтээ 

оруулах боломжтой болно. 

Багийн гишүүн ДАА-д 

холбогдож, мэдээллээ 

оруулахыг шаардана.  

 

5.3. Зөвлөмжийн биелэлтийг хянах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\QA-5.3.1.  Зөвлөмжийн биелэлтээ 

оруулж дууссан талаар 

ДАА-аас мэдээлэл авсны 

дараа багийн гишүүн 

зөвлөмжийн биелэлтийн 

мэдээллийг татаж, 

зөвлөмжийн биелэлтийг 

эргэн хянах цэсийн 

статусыг “Хүлээгдэж 

байна” гэсэн төлөвт 

оруулах ба энэ үеэс ДАА-

ны удирдлага зөвлөмжийн 

биелэлтээ оруулах 

боломжгүй болно.  

    

US\QA-5.3.2.  Багийн гишүүн ЧҮА-ын 

зөвлөмжийн биелэлтийг 

хянах цонхыг системээс 

дуудан гаргах, ДАА-ны 

удирдлагын өгсөн тайлбар, 

хавсаргасан нотолгоо 

баримт зэрэгт үндэслэн  

зөвлөмжийн биелэлтийн 

үнэлгээг “Бүрэн 

хэрэгжсэн”, “Хэсэгчлэн 

хэрэгжсэн”, Хэрэгжээгүй” 

гэсэн үзүүлэлтээр 

тэмдэглэж, хадгална. 

    

US\QA-5.3.3.  Багийн гишүүн 

зөвлөмжийн биелэлтийн 

үнэлгээг  багийн ахлагчид 

илгээж, илгээсэн төлөвт 

оруулж хадгална.    

Зөвлөмж

ийн 

биелэлти

йг үнэлэх 

маягт 

Зөвлөмж

ийн 

биелэлти

йн 

үнэлгээ 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД-НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ – НЗ 

 

US\QA-5.3.4.  Энэ үед багийн ахлагчид 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\QA-5.3.5.  Багийн ахлагч зөвлөмжийн 

биелэлтийг үнэлгээг   нээж, 

“Хянаж байна” төлвийг 

сонгоно.  

    

US\QA-5.3.6.  Багийн ахлагч зөвлөмжийн 

биелэлтийн үнэлгээг   

хянаж дуусаад өөрчлөлт 

хийх шаардлагатай гэж 
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үзвэл багийн гишүүнд 

буцааж “буцаасан” төлөвт 

оруулна.  

US\QA-5.3.7.  Энэ үед Багийн гишүүнд 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ.  

    

US\QA-5.3.8.  Багийн гишүүн 

зөвлөмжийн биелэлтийн 

үнэлгээг   нээж, 

шаардлагатай засвар, 

өөрчлөлт оруулж хадгална.  

    

US\QA-5.3.9.  Багийн ахлагч зөвлөмжийн 

биелэлтийн үнэлгээг 

хангалттай гэж үзэх хүртэл 

5.1.7-5.1.13 хүртэлх 

алхамууд давтагдана.  

    

 

5.4. Зөвлөмжийн биелэлтийг хянах ажил дуусах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв Системийн 

эрх 

US\QA-5.4.1.  Багийн гишүүн 

зөвлөмжийн биелэлтийг 

эргэн хянах цэсийн 

статусыг “Хаалттай” гэсэн 

төлөвт оруулах 

   Нээлттэй 

 Хүлээгдэж 

байна 

 Хаалттай 

 

US\QA-5.4.2.  Багийн ахлагч зөвлөмжийн 

биелэлтийн үнэлгээг хянаж 

зөвшөөрсөн бол 

“зөвшөөрсөн” гэсэн төлөвт 

оруулж хадгална.  

Зөвлөмж

ийн 

биелэлти

йг үнэлэх 

маягт 

Зөвлөмж

ийн 

биелэлти

йн 

үнэлгээ 

 Илгээсэн 

 Хянаж байна 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ХД-НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ – НЗ 

 

US\QA-5.4.3.  Багийн ахлагч “үүрэг 

биелсэн” төлвийг сонгоно. 

Үүргийн 

мэдэгдэл

ийн 

маягт 

Үүргийн 

мэдэгдэл 

 Үүрэг өгсөн 

 Үүрэг 

биелсэн 

 Эхэлсэн  

 Дууссан 

ХД – НУЗА 

БА – НУЗА 

БГ-НЗ 

 

US\QA-5.4.4.  Энэ үед багийн гишүүнд  

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. Багийн 

гишүүн  үүргийг “дууссан” 

гэсэн төлөвт оруулна. 
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Б. САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ПРОЦЕССЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР 

 

1. ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ 

1.1. СХШ хийх жагсаалт бэлтгэх 

 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-1.1.1. Газрын дарга жилийн 

төлөвлөгөө боловсруулах 

үүргийг СХШ-ын хэлтсийн 

даргад өгөх ба үүрэг 

“эхэлсэн” төлөвт шилжинэ. 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

  Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн 

ГД – НУЗА 

ХД- УЗ 

US\FCI-1.1.2.  Хэлтсийн даргад үүрэг 

өгсөн мэдэгдэл системээс 

автоматаар ирнэ. 

    

US\FCI-1.1.3.  Хэлтсийн дарга үүрэгтэй 

танилцаж,  “хэрэгжиж 

байгаа” төлөвт хадгална. 

    

US\FCI-1.1.4. Хэлтсийн дарга СХШ хийх 

жагсаалт бэлтгэх, судалгаа 

хийлгүүлэхээр СХШ-ын 

ахлах байцаагч, байцаагчид 

үүрэг өгч болно. 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

  Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн 

ХД – НУЗА 

УАБ- УЗ 

УБ- УЗ 

US\FCI-1.1.5.  СХШ-ын ахлах байцаагч, 

байцаагч нь судалгаа хийх, 

эрсдэлийн үнэлгээ хийх,  

санал авах, хэлтсийн 

ажилтнуудтай хэлэлцүүлэг 

хийх, удирдлагаас чиглэл 

авах зэрэг арга зүйг ашиглан 

судалгаа хийх ба эдгээр нь 

системээс гадуур тул 

системд үйлдэл хийгдэхгүй.  

    

US\FCI-1.1.6.  СХШ-ын ахлах байцаагч, 

байцаагч нь хийсэн ажлын 

үр дүнг хэлтсийн даргад 

хүргүүлэх ба мөн системээс 

гадуур хийгдэнэ. 

    

US\FCI-1.1.7.  СХШ-ын ахлах байцаагч, 

байцаагч нь өгсийн үүргийг 

дууссан төлөвт шилжүүлнэ. 

    

US\FCI-1.1.8.  Энэ үед Хэлтсийн даргад 

үүрэг дууссан тухай 

мэдэгдэл системээс 

автоматаар ирэх ба СХШ-ын 

ахлах байцаагч, байцаагчид 

өгсөн үүргийг “биелсэн” 

төлөвт шилжүүлж, хаана. 

 Үүрэг 

өгөх 

маягт 

 Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн 

ГД- У 

ХД – УЗ 

УАБ- У 

УБ-У 

US\FCI-1.1.9.  СХШ-ын ахлах байцаагч 

судалгааны үр дүнг 

үндэслэн системд урьдчилан 

байршсан СХШ хийх 

жагсаалт маягтын 

СХШ 

хийх 

жагсаалт 

маягт 

  Боловсруул

ж байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсө

ГД-УЗ 

ХД – УЗ 

УАБ- НУЗА 

УБ-НУЗА 
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талбаруудыг бөглөх ба 

“боловсруулж байгаа” 

төлвийг, дууссан бол 

дараагийн шат руу 

“илгээсэн”  төлвийг сонгож 

хадгална. Энэ үед хийсэн 

эрсдэлийн үнэлгээний файл, 

нэмэлт бусад судалгаа, 

мэдээлэл, өмнөх СХШ 

болон бусад шалгалт, 

аудитаар илэрч байсан 

зөрчил зэрэг мэдээлэл бүхий 

файлуудыг жагсаалтад 

хавсаргана. 

н 

US\FCI-1.1.10.  СХШ хийх жагсаалт дуусаж, 

“илгээсэн” төлөвт шилжихэд 

системээс автоматаар 

хэлтсийн даргад мэдэгдэл 

ирнэ. 

    

US\FCI-1.1.11.  Хэлтсийн дарга жагсаалтын 

төсөлтэй танилцаж, хянаад 

шаардлагатай засвар, 

сайжруулалт хийгээд, 

газрын даргын хяналтад  

шилжүүлэх ба энэ үед 

“илгээсэн” төлвийг сонгож 

хадгална. 

    

US\FCI-1.1.12.  Системээс автоматаар 

газрын даргад мэдэгдэл 

ирнэ. 

    

US\FCI-1.1.13.  Газрын дарга хэлтсийн 

даргаас ирүүлсэн 

жагсаалтыг хянаж, 

шаардлагатай бол хэлтсийн 

даргаар засвар, өөрчлөлт 

хийлгүүлэхээр холбогдох 

талбар дээр чиглэл өгч, 

“буцаасан” төлвийг сонгож 

хадгална. 

    

US\FCI-1.1.14.  Хэлтсийн даргад буцаасан 

тухай мэдэгдэл автоматаар 

ирэх ба өгсөн чиглэлийн 

дагуу засвар, өөрчлөлт 

хийгээд дараагийн шатны 

хяналтад “илгээсэн” төлвийг 

сонгож хадгална. 

    

US\FCI-1.1.15.  Системээс автоматаар Газ-

рын даргад мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-1.1.16.  Газрын дарга хэлтсийн 

даргаас ирүүлсэн 

жагсаалтыг хянаж, 

шаардлагатай бол засвар, 

сайжруулалтыг өөрөө 

хийгээд “Зөвшөөрсөн” 

 СХШ 

хийх 

жагсаалт 

маягт 

 Боловсруул

ж байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсө

н 

ТЕЗ-У 

ГД-УЗ 

ХД – У 

УАБ- У 

УБ-У 
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төлвийг сонгож хадгална. 

 

1.2.  СХШ-ын жилийн төлөвлөгөө боловсруулах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-1.2.1.  СХШ хийх жагсаалт газрын 

даргаар хянагдаж, 

эцэслэгдээд “Зөвшөөрсөн” 

төлөвт шилжмэгц системээс 

автоматаар хэлтсийн даргад 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-1.2.2.  Хэлтсийн дарга жагсаалтын 

дагуу Жилийн төлөвлөгөө 

хийхээр судалгаа, бэлтгэл 

хийнэ. Энэ алхам нь 

системээр гадуур тул систем 

дээр үйлдэл хийгдэхгүй. 

    

US\FCI-1.2.3.  Хийсэн судалгаа, бэлтгэл 

ажлын үр дүнд үндэслэн 

хэлтсийн дарга Жилийн 

төлөвлөгөө-ний төсөл 

маягтыг системээс татаж, 

холбогдох талбаруу-дыг 

бөглөх ба дууссан бол 

“илгээсэн” төлвийг сонгож 

хадгална. 

Жилийн 

төлөвлө-

гөөний 

маягт 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ-У 

ГД-УЗ 

ХД – НУЗА 

 

US\FCI-1.2.4.  Жилийн төлөвлөгөө 

“илгээсэн” төлөвт 

шилжмэгц системээс 

автоматаар газрын даргад 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-1.2.5.  Газрын дарга хэлтсийн 

даргаас ирүүлсэн төслийг 

хянаж, шаардлагатай бол 

хэлтсийн даргаар засвар, 

өөрчлөлт хийлгүүлэхээр 

холбогдох талбар дээр 

чиглэл өгч, “буцаасан” 

төлвийг сонгож хадгална. 

    

US\FCI-1.2.6.  Хэлтсийн даргад буцаасан 

тухай мэдэгдэл автоматаар 

ирэх ба өгсөн чиглэлийн 

дагуу засвар, өөрчлөлт 

хийгээд дараагийн шатны 

хяналтад “илгээсэн” төлөвт 

шилжүүлнэ. 

    

US\FCI-1.2.7.  Системээс Газрын даргад 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-1.2.8.  Газрын дарга хэлтсийн 

даргаас ирүүлсэн төслийг 

хянаж, шаардлагатай бол 

засвар, сайжруулалтыг 
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өөрөө хийгээд дараагийн 

шатны хяналтад ”илгээсэн” 

төлвийг сонгож хадгална. 

US\FCI-1.2.9.  Газрын дарга жилийн 

төлөвлөгөөний төслийг 

хэвлэж, ТЕЗ-д хянуулах ба 

энэ нь системээс гадуур тул 

системд үйлдэл хийгдэхгүй.  

    

US\FCI-1.2.10.  ТЕЗ заавар, чиглэл өгч, 

жилийн төлөвлөгөөний 

төсөлд засвар орохоор бол 

газрын дарга засвар, 

сайжруулалтыг өөрөө 

хийгээд дараагийн шатны 

хяналтад “илгээсэн” төлвийг 

сонгож хадгална.  

    

US\FCI-1.2.11.  ТЕЗ жилийн төлөвлөгөөний 

төслийг хянаж, ДАХ-гоор 

хэлэлцүүлэх шийдвэр гаргах 

ба энэ нь системээс гадуур 

хийгдэнэ. 

    

US\FCI-1.2.12.  ДАХ-гоор жилийн 

төлөвлөгөөний төслийг 

хэлэлцэж батлах ба энэ нь 

системээс гадуур хийгдэнэ. 

 СХШ-ын 

Жилийн 

төлөвлө-

гөө 

(батлагд-

сан, 

цаасаар) 

 

 

  

 
1.3. Жилийн төлөвлөгөөг системд бүртгэх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-1.3.1.  Жилийн төлөвлөгөөг ДАХ-

гоор баталсны дараа 

хэлтсийн дарга тус 

төлөвлөгөөг системд 

урьдчилан байршсан 

Жилийн төлөвлөгөө 

маягтаар системд гараас 

оруулна. 

Жилийн 

төлөвлө-

гөө маягт 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ-У 

ГД-УЗ 

ХД – НУЗА 

US\FCI-1.3.2.  Жилийн төлөвлөгөө 

маягтын талбарууд дээрх 

мэдээлэл нь Жилийн 

төлөвлөгөөний төсөл 

маягтаас шууд татагдаж орж 

ирсэн байна. Талбаруудын 

мэдээлэл нь засвар өөрчлөлт 

хийх боломжтой байна. 

    

US\FCI-1.3.3.  Хэлтсийн дарга Жилийн 

төлөвлөгөөг системд 

оруулж, холбогдох 
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талбаруудад завсар 

өөрчлөлт хийх ба дуусаагүй 

бол “боловсруулж байгаа” 

төлвийг, дууссан бол 

“илгээсэн” төлвийг сонгож 

хадгална.  

US\FCI-1.3.4.  Системээс автоматаар 

газрын даргад мэдэгдэл 

ирнэ. 

    

US\FCI-1.3.5.  Газрын дарга Хэлтсийн 

даргын оруулсан жилийн 

төлөвлөгөөг хянаж, 

шаардлагатай бол Хэлтсийн 

даргаар засвар, өөрчлөлт 

хийлгүүлэхээр холбогдох 

талбар дээр чиглэл өгч, 

“буцаасан” төлвийг сонгож 

хадгална. 

    

US\FCI-1.3.6.  Хэлтсийн даргад буцаасан 

тухай мэдэгдэл автоматаар 

ирэх ба өгсөн чиглэлийн 

дагуу засвар, өөрчлөлт 

хийгээд дараагийн шатны 

хяналтад “илгээсэн” төлвийг 

сонгож хадгална. 

    

US\FCI-1.3.7.  Системээс автоматаар 

газрын даргад мэдэгдэл 

ирнэ. 

    

US\FCI-1.3.8.  Газрын дарга хэлтсийн 

даргаас ирүүлсэн жилийн 

төлөвлөгөөг хянаж, 

шаардлагатай бол засвар, 

сайжруулалт хийгээд 

системд зөвшөөрч, 

“зөвшөөрсөн” төлөвт 

хадгална. 

 СХШ-ын 

жилийн 

төлөвлө-

гөө 

(батлагд-

сан, 

системд 

байршсан

) 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ДАХ- У 

ТЕЗ-У 

ГД-УЗ 

ХД – У 

УАБ- У 

УБ-У 

US\FCI-1.3.9.  Системд СХШ-ын жилийн 

төлөвлөгөө зөвшөөрөгдөж, 

байршсаны дараа газрын 

дарга хэлтсийн даргад 1.1.1-

д өгсөн үүргийг хаана. 

 Үүрэг 

өгөх 

маягт 

 Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн 

ТЕЗ-У 

ГД-УЗ 

ХД- У 
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2. СХШ-ЫН УДИРДАМЖ БОЛОВСРУУЛАХ 

2.1.Шинэ СХШ-ын файл үүсгэх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-2.1.1.  Хэлтсийн дарга шинэ СХШ-

ын ажлын файл цэсийг нээх 

ба түүний СХШ-ын нэр, код 

зэрэг мэдээллийг бөглөхдөө 

СХШ-ын Жилийн 

төлөвлөгөөний жагсаалтаас 

шууд сонгоно. 

Жилийн 

төлөвлө-

гөө маягт 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ-У 

ГД-УЗ 

ХД – НУЗА 

 

US\FCI-2.1.2.  Шинэ СХШ-ын ажлын 

файлд СХШ-ын нэрийг 

сонгосны дараа түүний 

холбогдох талбарууд буюу 

эхлэх дуусах хугацаа, код 

зэрэг мэдээлэл нь мөн 

СХШ-ын Жилийн 

төлөвлөгөөнөөс шууд 

татагдаж бөглөгдөнө. 

    

US\FCI-2.1.3.  Шинээр СХШ-ын файл 

үүсмэгч түүнд системд 

автоматаар дугаар буюу код 

олгогдоно. 

 СХШ-ын 

ажлын 

файл 

 ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ- У 

УБ-У 

US\FCI-2.1.4.  СХШ-ын дугаар нь тухайн 

СХШ-ын түлхүүр мэдээлэл 

бөгөөд СХШ-тай холбоотой 

системийн бүх мэдээлэл 

дээр нэрийн хамт давхар 

бичигдэнэ. 

    

US\FCI-2.1.5.  СХШ-ын код нь улс даяар 

системийн хэмжээнд дахин 

давтагдахгүй дугаар байх 

бөгөөд кодчилох аргачлалыг 

СЯ-ны СХЭУГ 

боловсруулна.  

    

US\FCI-2.1.6.  СХШ-ын ажил бүрээр 

тухайн байгууллагын 

хэмжээнд, аймаг, 

нийслэлийн хэмжээнд, 

эсхүл ТЕЗ-ийн хэмжээнд, 

эсхүл улсын хэмжээнд гэх 

мэтчилэн түвшин 

түвшингээр СХШ-ын 

жагсаалт үүсэх боломжтой 

байх бөгөөд тэдгээрийг 

дотор нь төлвөөр нь болон 

бусад фильтерээр хайх, 

ангилах, эрэмбэлэх 

боломжтой байна. 

 СХШ-ын 

ажлын 

жагсаалт 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ДАХ- У 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – У 

УАБ- У 

УБ-У 
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2.2.Мэдүүлэг бөглөх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-2.2.1.  Хэлтсийн дарга багийн 

гишүүдэд АСЗТМ бөглөх 

даалгаврыг нээж, эрх 

үүсгэнэ. 

    

US\FCI-2.2.2. Багийн гишүүд удирдамж 

боловсруулахын өмнө 

АСЗТМ-ийг бөглөх 

даалгавар системээс шууд 

автоматаар очиж, АСЗТМ 

бөглөх үүрэг “эхэлсэн” 

төлөвт оршино. 

АСЗТМ-

ийг 

бөглөх 

даалгавар 

АСЗТМ 

бөглөх 

ажилтнуу

дын 

жагсаалт 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – НУЗА 

УАБ- У 

УБ-У 

US\FCI-2.2.3.  Багийн гишүүд системд 

урьдчилан оруулсан 

АСЗТМ-ийн маягтын 

холбогдох талбаруудыг 

гараас оруулж, бөглөөд 

“илгээсэн” төлвийг сонгож 

хадгална. 

АСЗТМ-

ийн маягт 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-У 

ХД – У 

УАБ- УЗ 

УБ-УЗ 

US\FCI-2.2.4.  Мэдээлэл оруулсан АСЗТМ-

ийг системд хадгалж, 

илгээсэн төлөвт оруулахад  

хэлтсийн даргад мэдэгдэл 

шууд очно. 

 АСЗТМ-

ийн маягт 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ- У 

УБ-У 

US\FCI-2.2.5.  АСЗТМ-ийг үндэслэн, 

хэлтсийн дарга багийн 

гишүүнээр зөвшөөрөөгүй 

бол багийн бүрэлдэхүүнд 

оруулах өөр гишүүнийг 

сонгох буюу 2.1.1 -2.1.4 

алхам дахин давтагдана. 

    

US\FCI-2.2.6.  СХШ-ын багийн 

бүрэлдэхүүн бүрдмэгц, 

хэлтсийн дарга багийн 

бүрэлдэхүүнийг  хадгалж, 

батлагдсан бүрэлдэхүүн 

төлөвт шилжинэ. СХШ-ын 

багийн батлагдсан 

бүрэлдэхүүн системд 

хадгалагдах бөгөөд түүнийг 

зөвхөн системийн админы 

зөвшөөрөл, хяналтаар 

өөрчлөх боломжтой бөгөөд 

өөрчлөгдсөн тохиолдол 

“өөрчлөгдсөн” төлөв рүү 

автоматаар шилжинэ. 

 Багийн 

бүрэлдэх

үүн 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ДАХ- У 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – У 
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2.3.СХШ-ын удирдамж боловсруулах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-2.3.1.  Хэлстийн дарга багийн 

ахлагчид удирдамж 

боловсруулах үүрэг өгч, 

үүрэг эхэлсэн төлөвт 

оруулж, хадгална. 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

  Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн 

ТЕЗ- У 

ГД-У 

ХД- НУЗА 

УАБ- У 

УБ-У 

US\FCI-2.3.2.  Багийн ахлагчид үүрэг өгөх 

маягтын мэдэгдэл системээс 

автоматаар ирнэ. 

    

US\FCI-2.3.3.  Багийн ахлагч үүрэгтэй 

танилцаж, “хэрэгжиж 

байгаа” төлөвт хадгална. 

    

US\FCI-2.3.4.  Шаардлагатай бол багийн 

ахлагч багийн гишүүдэд 

үүрэг өгөх маягтаар 

удирдамж боловсруулах, 

судалгаа хийхтэй холбоотой 

үүрэг өгнө. Энэ тохиолдолд 

үүрэг өгөх алхам хэрэгжинэ. 

    

US\FCI-2.3.5.  Багийн ахлагч болон багийн 

гишүүд Удирдамж 

боловсруулах судалгааг 

хийнэ. Энэ нь системээс 

гадуур хийгдэх тул систем 

дээр үйлдэл харагдахгүй, 

зөвхөн энэ судалгааны үр 

дүнг системд удирдамж 

маягтын талбаруудыг 

бөглөж оруулна. 

    

US\FCI-2.3.6.  Багийн ахлагч системд 

урьдчилсан оруулсан 

Удирдамжийн төсөл 

маягтыг нээж, талбаруудыг 

бөглөж, мэдээлэл оруулах 

ба “боловсруулж байгаа” 

төлвийг сонгож хадгална. 

СХШ-ын 

Удирдам-

жийн 

төсөл 

маягт 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-УЗ 

ХД – УЗ 

УАБ- НУЗА 

US\FCI-2.3.7.  Багийн ахлагч 

Удирдамжийн төслийн 

холбогдох талбаруудыг 

бүрэн бөглөж дууссаны 

дараа, дараагийн шатны 

хяналтад “илгээсэн” 

төлвийг сонгож, хадгална.  

    

US\FCI-2.3.8.  Энэ үед системээс 

автоматаар хэлтсийн даргад 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-2.3.9.  Хэлтсийн дарга 

удирдамжийн төслийг 

хянаад, засвар, өөрчлөлт 
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хийлгэх бол холбогдох 

чиглэлийг холбогдох талбар 

дээр бөглөж, “буцаасан” 

төлвийг сонгож хадгална. 

US\FCI-2.3.10.  Энэ үед системээс 

автоматаар багийн ахлагчид 

Удирдамжийн төсөл 

хэлтсийн даргаас буцаасан 

тухай мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-2.3.11.  Багийн ахлагч дээр 2.3.6- 

2.3.7 хүртэлх алхам 

давтагдан хийгдэнэ. 

    

US\FCI-2.3.12.  Хэлтсийн дарга 

удирамжийн төслийг 

хянаад, шаардлагатай бол 

холбогдох талбарууд дээр 

зарим засвар,сайжруулалт 

хийгээд, дараагийн шатны 

буюу газрын даргын 

хяналтанд шилжүүлэх ба 

хэлтсийн дарга энэ үед 

“илгээсэн” төлвийг сонгож 

хадгална. 

    

US\FCI-2.3.13.  Газрын дарга дээр системээс  

Удирдамжийн төсөл 

хянагдахаар илгээсэн тухай 

мэдэгдэл автоматаар ирнэ. 

    

US\FCI-2.3.14.  Газрын дарга Удирдамжийн 

төслийг хянаад, засвар, 

өөрчлөлт хийлгэх бол 

холбогдох чиглэлийг 

холбогдох талбар дээр 

бөглөж, “буцаасан” төлвийг 

сонгож хадгална. 

    

US\FCI-2.3.15.  Энэ үед системээс 

автоматаар хэлтсийн даргад 

Удирдамжийн төсөл 

буцаасан мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-2.3.16.  Хэлтсийн дарга дээр 2.3.12 

алхам давтагдан хийгдэнэ. 

    

US\FCI-2.3.17.  Газрын дарга удирдамжийн 

төслийг хянаад, 

шаардлагатай бол 

холбогдох талбарууд дээр 

зарим засвар,сайжруулалт 

хийгээд, дараагийн шатны 

буюу санал авах талуудад 

шат дараалан, эсхүл ТЕЗ-

ийн хяналтанд шилжүүлэх 

ба энэ үед “илгээсэн” 

төлвийг сонгож хадгална. 

 СХШ-ын 

Удирдам

жийн 

төсөл 

маягт  

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ-У 

ГД-УЗ 

ХД – УЗ 

УАБ- УЗ 

УБ-У 

US\FCI-2.3.18.  Санал авах шатны алхмууд 

болон ТЕЗ-ийн хяналт нь 

системээс гадуур хийгдэх 
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тул системд ямар нэгэн 

үйлдэл харагдахгүй, 

хийгдэхгүй, бөгөөд систем 

дээр зөвхөн газрын даргаас 

дараагийн шатны хяналтад 

шилжүүлсэн “илгээсэн” 

гэсэн мэдээлэл бүхий төлөв 

хамгийн сүүлийн төлөв 

байдлаар систем дээр 

харагдана. 

US\FCI-2.3.19.  Холбогдох хяналтын 

алхмууд хэрэгжиж дуусаад, 

ТЕЗ Удирдамжийг баталж, 

Удирдамж баталгаажсан үед 

хэлтсийн дарга 

удирдамжийн төсөл 

боловсруулах үүрэг 

дууссаныг баталгаажуулж, 

“биелсэн” төлөвт 

шилжүүлнэ. 

 Үүрэг 

өгөх 

маягт 

 Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – УЗ 

2.4.Батлагдсан СХШ-ын удирдамжийг системд оруулах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-2.4.1.  Хэлтсийн дарга  Үүрэг өгөх 

маягтаар багийн ахлагчид 

батлагдсан удирдамжийг 

системд оруулах үүрэг өгч, 

“эхэлсэн” төлөвт хадгална.  

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

  Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – НУЗА 

УАБ- У 

US\FCI-2.4.2.  Багийн ахлагчид үүрэг 

өгсөн тухай мэдэгдэл 

системээс ирнэ. 

    

US\FCI-2.4.3.  Багийн ахлагч үүрэгтэй 

танилцаж, Батлагдсан 

удирдамжийг системд 

гараас оруулна. 

    

US\FCI-2.4.4.  Батлагдсан удирдамжийг 

системд оруулахын тулд 

багийн ахлагч системд 

урьдчилан байршсан СХШ-

ын Удирдамж маягтыг 

идэвхжүүлж, “системд 

оруулж байгаа” төлвийг 

сонгож, хадгална. 

СХШ-ын 

Удирдамж 

маягт 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ- НУЗА 

US\FCI-2.4.5.  Системээс Удирдамжийн 

төсөл- ийн системд байгаа 

хамгийн сүүлийн хувилбар 

буюу газрын даргын 

хяналтаас дараагийн шатанд 

шилжсэн хувилбар дахь 

талбаруудын мэдээлэл нь 

СХШ-ын Удирдамж маягт 

дээр автоматаар татагдаж 

орсон байх ба талбарууд нь 
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засвар, өөрчлөлт хийж 

болохоор идэвхжсэн байх 

ёстой. 

US\FCI-2.4.6.  Багийн ахлагч СХШ-ын 

удирдамж маягт дээр 

системээс татагдан ирсэн 

мэдээллийг Батлагдсан 

удирдамжийн дагуу засвар, 

өөрчлөлт хийх ба дуусмагч, 

дараагийн шатны хяналтад 

“илгээсэн” төлвийг сонгож, 

хадгална. 

    

US\FCI-2.4.7.  Хэлтсийн даргад СХШ-ын 

Батлагдсан удирдамжийг 

хянуулахаар илгээгдсэн 

мэдэгдэл системээс 

автоматаар ирнэ.  

    

US\FCI-2.4.8.  Хэлтсийн дарга СХШ-ын 

удирдамж маягтад оруулсан 

мэдээллийг Батлагдсан 

удирдамжтай тулган хянах 

бөгөөд, засвар өөрчлөлт 

хийхээр байвал багийн 

ахлагчид холбогдох талбар 

дээр коммент өгч, 

“буцаасан” төлвийг сонгож 

хадгална. 

    

US\FCI-2.4.9.  Энэ үед системээс 

автоматаар багийн ахлагчид 

СХШ-ын Удирдамжийг 

хэлтсийн даргаас буцаасан 

тухай мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-2.4.10.  Багийн ахлагч 2.4.6 

үйлдлийг давтан хийнэ. 

    

US\FCI-2.4.11.  Хэлтсийн дарга  СХШ-ын 

удирдамжийг хянаад, 

шаардлагатай бол 

холбогдох талбарууд дээр 

зарим засвар,сайжруулалт 

хийж, СХШ-ын 

удирдамжийг системд 

“зөвшөөрсөн” төлвийг 

сонгож хадгална.  СХШ-ын 

удирдамж системд 

зөвшөөрөгдөж, системийн 

баазад орсноор түүнийг 

засах, өөрчлөх, зэрэг үйлдэл 

нь зөвхөн админы 

зөвшөөрөл, хяналтаар 

дамжиж хэрэгжих 

боломжтой болно. Мөн эрх 

бүхий хэрэглэгч унших, 

хэвлэх, татаж авах 

(download хийх) боломжтой 

 СХШ-ын 

Удирдамж 

маягт (бүх 

талбарууд 

нь 

бөглөгд-

сөн) 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ДАХ-У 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – У 

УАБ- У 

УБ-У 
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байна. 

US\FCI-2.4.12.  Энэ үед системээс 

автоматаар багийн ахлагчид 

мэдэгдэл ирэх бөгөөд 

багийн ахлагч Хэлстийн 

даргын өгсөн үүргийг 

“дууссан” төлөвт хадгална. 

    

US\FCI-2.4.13.  Энэ үед системээс 

автоматаар хэлтсийн даргад 

үүрэг дууссан тухай 

мэдэгдэл ирэх бөгөөд 

Хэлтсийн дарга  үүргийг 

“хаасан” төлөвт шилжүүлж, 

үүргийг хаана. 

 Үүрэг 

өгөх 

маягт 

 Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ- У 
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3. СХШ ХИЙХ ХУВААРЬ БОЛОВСРУУЛАХ 

3.1.СХШ-ын хуваарь боловсруулах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-3.1.1.  Хэлтсийн дарга  Үүрэг өгөх 

маягтаар багийн ахлагчид 

СХШ-ын багийн ажлын 

хуваарь боловсруулах үүрэг 

өгч, “эхэлсэн” төлөвт 

хадгална. 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

  Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – НУЗА 

УАБ- У 

УБ-У 

US\FCI-3.1.2.  Багийн ахлагчид үүрэг өгөх 

маягтын мэдэгдэл системээс 

автоматаар ирнэ. 

    

US\FCI-3.1.3.  СХШ-ын хуваарь хийхийн 

тулд багийн ахлагч системд 

урьдчилан байршсан СХШ-

ын ажлын хуваарь маягтыг 

идэвхжүүлэх ба тус маягт 

дээр СХШ-ын нэр, код, 

багийн гишүүдийн мэдээлэл 

системээс автоматаар 

татагдаж орно. 

СХШ-ын 

ажлын 

хуваарь 

маягт 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ-НУЗА 

УБ-У 

US\FCI-3.1.4.  Багийн ахлагч үүрэгтэй 

танилцаж, СХШ-ын алхам 

бүрийг багийн гишүүдэд 

холбогдох талбарын дагуу 

дэлгэрэнгүй хуваарилж, 

эхлэх, дуусах хугацааг заах 

ба “хэрэгжиж байгаа” 

төлвийг сонгож, хадгална. 

    

US\FCI-3.1.5.  Багийн ахлагч системд 

СХШ-ын ажлын хуваарийг 

хийж дуусмагч, дараагийн 

шатны “илгээсэн” төлвийг 

сонгож, хадгална. 

    

US\FCI-3.1.6.  Хэлтсийн даргад Ажлын 

хуваарийг хянуулахаар 

илгээсэн тухай мэдэгдэл 

автоматаар ирнэ. 

    

US\FCI-3.1.7.  Хэлтсийн дарга СХШ-ын 

ажлын хуваарийг хянах 

бөгөөд, засвар өөрчлөлт 

хийхээр байвал багийн 

ахлагчид холбогдох талбар 

дээр коммент өгч, 

“буцаасан” төлвийг сонгож 

хадгална. 

    

US\FCI-3.1.8.  Энэ үед системээс 

автоматаар багийн ахлагчид 

СХШ-ын ажлын хуваарийг 

хэлтсийн даргаас буцаасан 

тухай мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-3.1.9.  Багийн ахлагч 3.1.4-3.1.5     
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үйлдлийг давтан хийнэ. 

US\FCI-3.1.10.  Хэлтсийн даргад Ажлын 

хуваарийг хянуулахаар 

илгээсэн мэдэгдэл 

системээс автоматаар ирнэ. 

    

US\FCI-3.1.11.  Хэлтсийн дарга СХШ-ын 

ажлын хуваарьт 

шаардлагатай бол засвар, 

сайжруулалт хийж, эцэслэн 

системд баталгаажуулах ба 

“зөвшөөрсөн” төлвийг 

сонгож хадгална. 

 СХШ-ын 

ажлын 

хуваарь 

(батал-

гаажсан) 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ- У 

УБ-У 

US\FCI-3.1.12.  Энэ үед багийн ахлагчид 

ажлын хуваарь зөвшөөрсөн 

төлөвт шилжсэн мэдэгдэл 

автоматаар ирэх ба багийн 

ахлагч Хэлтсийн даргын 

өгсөн үүргийг “дууссан” 

төлөвт хадгална. 

    

US\FCI-3.1.13.  Хэлтсийн даргад өгсөн 

үүрэг дууссан төлөвт 

шилжсэн тухай мэдэгдэл 

автоматаар ирэх ба 

Хэлтсийн дарга өгсөн 

үүргийг “хаасан” төлөвт 

шилжүүлж, үүргийг хаана. 

 Үүрэг 

өгөх 

маягт 

 Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ- У 
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4. ТАЛБАРЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ 

4.1.СХШ хийх тухай Албан бичиг бэлтгэх  

(Хавсралт 1: Удирдамж Хавсралт2: Бэлтгэх баримт материалын жагсаалт) 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-4.1.1.  Хэлстийн дарга багийн 

ахлагчид Албан бичиг 

боловсруулах үүрэг өгч, 

үүрэг “эхэлсэн” төлөвт 

оруулж, хадгална. 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

 Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – НУЗА 

УАБ- У 

US\FCI-4.1.2.  Багийн ахлагчид үүрэг өгөх 

маягтын мэдэгдэл системээс 

автоматаар ирнэ. 

    

US\FCI-4.1.3.  Багийн ахлагч үүрэгтэй 

танилцаж, “хэрэгжиж 

байгаа” төлөвт хадгална. 

    

US\FCI-4.1.4.  Багийн ахлагч системд 

урьдчилсан оруулсан Албан 

бичгийн  төсөл маягтыг 

нээж, талбаруудыг бөглөж, 

мэдээлэл оруулах ба 

“боловсруулж байгаа” 

төлвийг сонгож хадгална. 

СХШ 

эхлэх 

тухай 

Албан 

бичгийн 

төсөл 

маягт 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-УЗ 

ХД – УЗ 

УАБ- НУЗА 

US\FCI-4.1.5.  Багийн ахлагч Албан 

бичгийн Хавсралт 1 буюу 

СХШ-ын батлагдсан 

удирдамжийг системээс 

татаж хавсаргана. 

СХШ-ын 

удирдамж 

(батлагд-

сан) 

  ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – У 

УАБ- У 

УБ-У 

US\FCI-4.1.6.  Багийн ахлагч Албан 

бичгийн Хавсралт 2 буюу 

системд урьдчилсан 

оруулсан СХШ-нд бэлтгэх 

баримт материалын 

жагсаалт маягтын 

холбогдох талбаруудыг нь 

бөглөж, хавсаргана. 

СХШ-нд 

бэлтгэх 

баримт, 

материа-

лын 

жагсаалт 

  ТЕЗ-У 

ГД-УЗ 

ХД – УЗ 

УАБ- НУЗА 

УБ-У 

US\FCI-4.1.7.  Багийн ахлагч Албан 

бичгийн төслийн холбогдох 

талбаруудыг бүрэн бөглөж, 

Хавсралтуудыг оруулсны 

дараа, дараагийн шатны 

хяналтад “илгээсэн” 

төлвийг сонгож, хадгална. 

    

US\FCI-4.1.8.  Энэ үед системээс 

автоматаар хэлтсийн даргад 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-4.1.9.  Хэлтсийн дарга Албан 

бичгийн төслийг хянаад, 

засвар, өөрчлөлт хийлгэх 

бол холбогдох чиглэлийг 

холбогдох талбар дээр 

бөглөж, “буцаасан” төлвийг 

сонгож хадгална. 
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US\FCI-4.1.10.  Энэ үед системээс 

автоматаар багийн ахлагчид 

Албан бичгийн төсөл 

хэлтсийн даргаас буцаасан 

тухай мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-4.1.11.  Багийн ахлагч дээр 4.1.4- 

4.1.7 хүртэлх алхам 

давтагдан хийгдэнэ. 

    

US\FCI-4.1.12.  Хэлтсийн дарга Албан 

бичгийн төслийг хянаад, 

шаардлагатай бол 

холбогдох талбарууд дээр 

зарим засвар, сайжруулалт 

хийгээд, дараагийн шатны 

буюу газрын даргын 

хяналтанд шилжүүлэх ба 

хэлтсийн дарга энэ үед 

дараагийн шатны хяналтад 

“илгээсэн” төлвийг сонгож 

хадгална. 

    

US\FCI-4.1.13.  Газрын дарга дээр 

системээс Албан бичгийн 

төсөл хянагдахаар ирсэн 

тухай мэдэгдэл автоматаар 

ирнэ. 

    

US\FCI-4.1.14.  Газрын дарга Албан 

бичгийн төслийг хянаад, 

засвар, өөрчлөлт хийлгэх 

бол холбогдох чиглэлийг 

холбогдох талбар дээр 

бөглөж, “буцаасан” төлвийг 

сонгож хадгална. 

    

US\FCI-4.1.15.  Энэ үед системээс 

автоматаар хэлтсийн даргад 

Албан бичгийн төсөл 

буцаасан мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-4.1.16.  Хэлтсийн дарга дээр 4.1.12 

алхам давтагдан хийгдэнэ. 

    

US\FCI-4.1.17.  Газрын дарга Албан 

бичгийн төслийг хянаад, 

шаардлагатай бол 

холбогдох талбарууд дээр 

засвар, сайжруулалт 

хийгээд, Албан бичгийг 

хэвлэж, албажуулах үүрэг 

өгнө. 

 СХШ 

эхлэх 

тухай 

Албан 

бичгийн 

төсөл 

маягт 

(хянагд-

сан, 

сүүлийн 

хувилбар) 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ-У 

ГД-УЗ 

ХД – УЗ 

УАБ- У 

US\FCI-4.1.18.  Багийн ахлагч Албан 

бичгийн төслийн сүүлийн 

хувилбарыг системээс 

татаж,  (download хийж, 

дотоод -имэйлд хавсаргах 
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буюу флашаар зөөвөрлөнө) 

бичиг хэрэгт өгч хэвлүүлж, 

албажуулах, хүргүүлэх 

зэрэг ажил хийгдэх ба 

эдгээр нь энэ нь системээс 

гадуур тул системд ямар 

нэгэн үйлдэл хийгдэхгүй. 

US\FCI-4.1.19.  Багийн ахлагч 4.1.1. буюу 

Албан бичиг боловсруулах 

үүрэг “дууссан” төлөвт 

шилжүүлнэ. 

    

US\FCI-4.1.20.  Энэ үед хэлтсийн даргад 

Албан бичиг боловсруулах 

үүрэг “дууссан” төлөвт 

шилжсэн тухай мэдэгдэл 

автоматаар ирнэ.  

    

US\FCI-4.1.21.  Хэлтсийн дарга 4.1.1 буюу 

Албан бичиг боловсруулах 

үүргийг “хаасан” төлөвт 

шилжүүлнэ. 

 Үүрэг 

өгөх 

маягт 

 Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ- У 

 

4.2. СХШ-ыг нээж, талбарын ажлыг эхлүүлэх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-4.2.1.  СХШ хийх баг шалгуу-лагч 

байгууллагатай холбогдож, 

СХШ-ыг дээр нээх бэлтгэл 

ажлыг хангуулна. 

(Системээс гадуурх ү/а тул 

системд ямар нэг үйлдэл 

хийгдэхгүй)   

    

US\FCI-4.2.2.  Хэлтсийн дарга, эсхүл 

Газрын дарга СХШ-ыг 

шалгуулагч байгууллага 

дээр нээж, талбарыг ажлыг 

эхлүүлнэ. (Системээс 

гадуурх ү/а тул системд 

ямар нэг үйлдэл 

хийгдэхгүй)  

    

5. СХШ-ЫН ТАЛБАРЫН АЖЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

5.1.Нотлох баримт цуглуулж, илрүүлэлтийг бүртгэх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-5.1.1.  Багийн гишүүд СХШ-ын 

батлагдсан хуваарийн дагуу 

горим, сорилыг 

хэрэгжүүлж, зөрчил 

илрүүлнэ. (Системээс 

гадуурх үйл ажиллагаа тул 

системд ямар нэг үйлдэл 
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хийгдэхгүй) 

US\FCI-5.1.2.  Илрүүлсэн зөрчилд тайлбар, 

тодруулга авах, нэмэлт 

горим гүйцэтгэх ажиллагаа  

(Системээс гадуурх үйл 

ажиллагаа тул системд ямар 

нэг үйлдэл хийгдэхгүй) 

    

US\FCI-5.1.3.  Илрүүлэлтийг системд 

урьдчилан оруулсан 

Илрүүлэлтийн бүртгэл 

маягтад бүртгэж, холбогдох 

талбаруудыг бөглөнө. 

СХШ-ын 

илрүүлэл

тийн 

бүртгэл 

маягт 

  ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ- УЗ 

УБ-НУЗА 

US\FCI-5.1.4.  Илрүүлэлтийн бүртгэл 

маягтын холбогдох 

талбаруудыг бөглөхдөө 

илрүүлэлтэд дүн шинжилгээ 

хийсэн үр дүнг (дүн 

шинжилгээ нь системээс 

гадуур хийгдэх ба түүний 

үр дүнг) холбогдох 

талбаруудад бөглөнө. 

    

US\FCI-5.1.5.  Илрүүлэлтийн нотлох 

баримтыг Илрүүлэлтийн 

бүртгэл маягтад татаж аваад 

(upload хийж) хавсаргана.  

    

US\FCI-5.1.6.  Дүн шинжилгээ хийхэд 

хэрэгжүүлсэн горим, 

сорилыг болон түүнтэй 

холбоотой нотлох зүйлийг 

мөн Илрүүлэлтийн бүртгэл 

маягтад татаж аваад (upload 

хийж) хавсаргана. 
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5.2.УАБ-ийн Акт тогтоох 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-5.2.1.  СХШ-ын байцаагч нь 

илрүүлэлтэд үндэслэн УАБ-

ийн Акт тогтоох эсэхийг 

нягтална. 

    

US\FCI-5.2.2.  СХШ-ын УАБ-ийн акт 

тогтоохоор бол системд 

урьдчилсан оруулсан Актын 

төсөл маягтыг бөглөж, 

холбогдох нотлох баримтыг 

хавсаргах ба маягтыг 

дараагийн шатны хяналтад 

“илгээсэн” төлөвт хадгална. 

УАБ-ийн 

Актын 

төсөл 

маягт 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-У 

ХД – У 

УАБ- НУЗА 

УБ-НУЗА 

US\FCI-5.2.3.  Энэ үед УАБ-д системээс 

автоматаар Актын төслийг 

хянуулах мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-5.2.4.  УАБ  тус Актын төслийг 

хянаад, засвар, өөрчлөлт 

хийлгэхээр буцаах бол 

холбогдох чиглэлийг 

холбогдох талбар дээр 

бөглөж, “буцаасан” төлвийг 

сонгож хадгална, эсхүл акт 

тавих шаардлагагүй гэж 

үзвэл холбогдох талбар дээр 

үндэслэлийг тайлбарлаж, 

“цуцлах” төлвийг сонгож 

хадгална. 

    

US\FCI-5.2.5.  Энэ үед системээс 

автоматаар СХШ-н 

байцаагчид Актын төсөл 

буцаасан мэдэгдэл, эсхүл 

Актын төсөл цуцалсан 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-5.2.6.  СХШ-ын байцаагч засвар 

өөрчлөлт хийхээр бол 5.1.8 

алхмыг давтана, эсхүл 

цуцалсан үндэслэлтэй 

танилцаж Актын төслийг 

хаана. 

    

US\FCI-5.2.7.  УАБ Актын төслийг хянаад, 

шаардлагатай бол 

холбогдох талбарууд дээр 

засвар, сайжруулалт 

хийгээд Сонсох ажиллагаа 

явуулахад бэлтгэнэ. 

    

US\FCI-5.2.8.  УАБ Сонсох ажиллагаа 

явуулах мэдэгдэл маягтын 

системээс татаж, холбогдох 

талбаруудыг бөглөөд, 

Сонсох 

ажилла-

гааны 

мэдэгдэл 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

ГД-У 

ХД – У 

УАБ- НУЗА 
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хэвлэх ба “илгээсэн” төлөвт 

хадгална. 

маягт  Зөвшөөрсөн 

US\FCI-5.2.9.  УАБ Сонсох ажиллагааны 

мэдэгдэл маягтыг 

холбогдох этгээдэд 

танилцуулж, гарын үсэг 

зуруулаад, Сонсох 

ажиллагааны мэдэгдэл 

маягтад хавсаргаж, 

“зөвшөөрсөн” төлөвт 

хадгална. 

 Сонсох 

ажиллага

аны 

мэдэгдэл 

маягт 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-У 

ХД – У 

УАБ- НУЗА 

US\FCI-5.2.10. УАБ Сонсох ажиллагааг 

зохион байгуулж, Сонсох 

ажиллагааны тэмдэглэл 

маягтыг системээс татаж, 

холбогдох талбаруудыг 

бөглөөд, хэвлэх ба 

“илгээсэн” төлөвт хадгална. 

Сонсох 

ажилла-

гааны 

тэмдэг-

лэл маягт 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-У 

ХД – У 

УАБ- НУЗА 

US\FCI-5.2.11. УАБ Сонсох ажиллагааны 

тэмдэглэл маягтыг 

холбогдох этгээдэд 

танилцуулж, гарын үсэг 

зуруулаад, Сонсох 

ажиллагааны тэмдэглэл 

маягтад хавсаргаж, 

“зөвшөөрсөн” төлөвт 

хадгална. 

 Сонсох 

ажиллага

аны 

тэмдэглэл 

маягт 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-У 

ХД – У 

УАБ- НУЗА 

US\FCI-5.2.12. УАБ Актын төслийг 

хэвлэмэл маягт дээр 

хэвлэнэ. 

 УАБ-ийн 

Акт 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – У 

УАБ- УЗ 

УБ-У 

US\FCI-5.2.13. Хэвлэсэн УАБ-ийн Актыг 

албажуулж, холбогдох талд 

хүргүүлэх ба Хэвлэсэн 

Актыг системд Актын 

төсөлд pdf хэлбэрээр 

хавсаргана. 
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5.3.УАБ-ийн Албан шаардлага өгөх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-5.3.1.  СХШ-ын байцаагч нь 

илрүүлэлтэд үндэслэн УАБ-

ийн Албан шаардлага (УБ-

ийн Албан шаардлага) 

тогтоох эсэхийг нягтална. 

    

US\FCI-5.3.2.  СХШ-ын УАБ-ийн Албан 

шаардлага өгөхөөр бол 

системд урьдчилсан 

оруулсан Албан 

шаардлагын төсөл маягтаас 

УАБ Албан шаардлага 

эсхүл УБ-ийн Албан 

шаардлагын аль нэгийг 

сонгон бөглөж, холбогдох 

нотлох баримтыг хавсаргах 

ба маягтыг дараагийн 

шатны хяналтад “илгээсэн” 

төлөвт хадгална. 

УАБ-ийн 

Албан 

шаардла-

гын төсөл 

маягт 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-У 

ХД – У 

УАБ- НУЗА 

УБ-НУЗА 

US\FCI-5.3.3.  Энэ үед УАБ-д системээс 

автоматаар Албан 

шаардлагын төслийг 

хянуулах мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-5.3.4.  УАБ тус Албан шаардлагын 

төслийг хянаад, засвар, 

өөрчлөлт хийлгэхээр буцаах 

бол холбогдох чиглэлийг 

холбогдох талбар дээр 

бөглөж, “буцаасан” төлвийг 

сонгож хадгална, эсхүл 

албан шаардлага өгөх 

шаардлагагүй гэж үзвэл 

холбогдох талбар дээр 

үндэслэлийг тайлбарлаж, 

“цуцлах” төлвийг сонгож 

хадгална. 

    

US\FCI-5.3.5.  Энэ үед системээс 

автоматаар СХШ-н 

байцаагчид Албан 

шаардлагын төсөл буцаасан 

мэдэгдэл, эсхүл Албан 

шаардлагын төсөл цуцалсан 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-5.3.6.  СХШ-ын байцаагч засвар 

өөрчлөлт хийхээр бол 5.1.8 

алхмыг давтана, эсхүл 

цуцалсан үндэслэлтэй 

танилцаж Албан 

шаардлагын төслийг хаасан 

төлөвт шилжүүлж, хаана. 
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US\FCI-5.3.7.  УАБ Албан шаардлагын 

төслийг хянаад, 

шаардлагатай бол 

холбогдох талбарууд дээр 

засвар, сайжруулалт 

хийгээд, УАБ-ийн Албан 

шаардлагын төслийг 

хэвлэмэл маягт дээр 

хэвлэнэ. 

 УАБ-ийн 

Албан 

шаардлаг

ын төсөл 

маягт 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – У 

УАБ- УЗ 

УБ-У 

US\FCI-5.3.8.  Хэвлэсэн УАБ-ийн Албан 

шаардлагыг албажуулж, 

холбогдох талд хүргүүлэх 

ба Хэвлэсэн Албан 

шаардлагыг системд Албан 

шаардлагын төсөлд pdf 

хэлбэрээр хавсаргана. 

    

 
 

5.4.Илрүүлэлтийн нэгтгэл хийх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-5.4.1.  СХШ-ын баг нь Илэрсэн 

асуудлуудыг нэгтгэхийн 

тулд системд урьдчилан 

оруулсан Илрүүлэлтийн 

нэгтгэл маягтыг 

идэвхижүүлэх ба энэ 

маягтын үндсэн талбарууд 

нь Илрүүлэлтийн 

маягтуудаас автоматаар 

татагдана. 

Илрүүлэл

тийн 

нэгтгэл 

маягт 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ- НУЗА 

УБ-НУЗА 

US\FCI-5.4.2.   Илрүүлэлтийн нэгтгэл 

маягтын эхний хувилбар нь 

үндсэн талбарууд нь 

Илрүүлэлтийн маягтуудаас 

автоматаар татагдсан, 

дэлгэрэнгүй байдлаар 

жагсаалтаар, ангилагдсан 

байдлаар нэгтгэгдсэн байна.   

    

US\FCI-5.4.3.  СХШ-ын баг нь 

илрүүлэлтийн нэгтгэлд дүн 

шинжилгээ хийж, 

илрүүлэлтүүдийн шинж 

чанар, шалтгаан нөхцөл 

болон үр дагавар, цаашид 

авах арга хэмжээ тус бүрээр 

нарийвчлан судалж, 

Илрүүлэлтийн нэгтгэл 

маягтын талбарууд дээр 

гараас засвар, өөрчлөлт 

хийх ба нэгдсэн 

Илрүүлэлтийн нэгтгэлийг 

хийх явцад “боловсруулж 

 Илрүүлэл

тийн 

нэгтгэл 

маягт 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ- УЗ 

УБ-УЗ 
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байгаа”, нэгтгэлийг хийж 

дуусмагц “Илгээсэн” төлөвт 

тус тус хадгална.  

US\FCI-5.4.4.  Илрүүлэлтийн нэгтгэл маягт 

нь “илгээсэн” төлөвт 

шилжмэгц системээс 

автоматаар СХШ-ын 

Илрүүлэлтийн хураангуй 

маягтын холбогдох 

талбарууд руу шууд 

татагдана. 

    

US\FCI-5.4.5.  СХШ багийн ахлагч нь хэд 

хэдэн “Илрүүлэлтийн дүн 

шинжилгээний нэгтгэл” -

ийг дахин нэгтгэх ба энэ нь 

“Илрүүлэлтийн нэгтгэл 

маягтуудын талбаруудаас 

автоматаар татагдан, 

дэлгэрэнгүй байдлаар, 

жагсаалтаар, ангилагдсан 

байна. 

Илрүүлэл

тийн 

хураан-

гуй маягт 

  Боловсруул

ж байгаа 

 Илгээсэн 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ-НУЗА 

УБ-У 

US\FCI-5.4.6.  СХШ багийн ахлагч нь 

Илрүүлэлтийн хураангуй 

маягтын дэлгэрэнгүй 

жагсаалтад дүн шинжилгээ 

хийж, үр дүнд нь гараас 

холбогдох талбарууд дээр 

засвар өөрчлөлт хийх ба 

хураангуй маягт 

боловсруулах явцад түүнийг 

“боловсруулж байгаа” , 

маягтыг дуусмагц 

“илгээсэн” төлөвт тус тус 

хадгална. 

 Илрүүлэл

тийн 

хураан-

гуй маягт 

 Боловсруул

ж байгаа 

 Илгээсэн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ- УЗ 

УБ-У 

US\FCI-5.4.7.  Илрүүлэлтийн хураангуй 

маягт нь “илгээсэн” төлөвт 

шилжмэгц системээс 

автоматаар СХШ-ын тайлан 

буюу Тэмдэглэлийн 

холбогдох талбарууд руу 

шууд татагдана. 
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6. СХШ-ЫН ТЭМДЭГЛЭЛ БИЧИХ 

6.1.СХШ-ын Тэмдэглэл бичих 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-6.1.1.  СХШ-ын багийн ахлагч нь 

Тэмдэглэлийн төсөл 

бэлтгэхийн тулд системд 

урьдчилан оруулсан 

Тэмдэглэлийн төсөл 

маягтыг идэвхижүүлэх ба 

энэ маягтын үндсэн 

талбарууд нь СХШ-ын 

Удирдамж болон 

Илрүүлэлтийн хураангуй 

маягтаас автоматаар 

татагдаж орсон байна. 

СХШ-ын 

Тэмдэглэ

лийн 

төсөл 

маягт 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ- НУЗА 

УБ-У 

US\FCI-6.1.2.  Тэмдэглэлийн төсөл 

маягтын эхний хувилбарын 

үндсэн талбарууд нь СХШ-

ын Удирдамж болон 

Илрүүлэлтийн хураангуй 

маягтаас автоматаар 

татагдсан, дэлгэрэнгүй 

байдлаар нэгтгэгдсэн байна.   

    

US\FCI-6.1.3.  СХШ-ын багийн ахлагч нь 

СХШ-ын Тэмдэглэлийн 

төсөл маягтын талбарууд 

дээр гараас засвар, өөрчлөлт 

хийх замаар Тэмдэглэлийн 

төсөлд засвар, найруулга, 

сайжруулалт хийх бөгөөд 

үүнийг хийх явцад 

“боловсруулж байгаа”, 

нэгтгэлийг хийж дуусмагц 

дараагийн шатны хяналтад 

“илгээсэн” төлөвт тус тус 

хадгална.  

    

US\FCI-6.1.4.  СХШ-ын Тэмдэглэлийн 

төсөл маягт дараагийн 

шатны хяналтад “илгээсэн” 

төлөвт шилжиж хаагдсан 

үед системээс автоматаар 

хэлтсийн даргад мэдэгдэл 

ирнэ. 

    

US\FCI-6.1.5.  Хэлтсийн дарга СХШ-ын 

Тэмдэглэлийн төслийг 

хянаад, засвар, өөрчлөлт 

хийлгэх бол холбогдох 

чиглэлийг холбогдох талбар 

дээр бөглөж, “буцаасан” 

төлвийг сонгож хадгална. 

    

US\FCI-6.1.6.  Энэ үед системээс 

автоматаар СХШ-ын багийн 
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ахлагчид СХШ-ын 

Тэмдэглэлийн төсөл 

хэлтсийн даргаас буцаасан 

тухай мэдэгдэл ирнэ. 

US\FCI-6.1.7.  СХШ-ын багийн ахлагч 

дээр 6.1.3 алхам давтагдан 

хийгдэнэ. 

    

US\FCI-6.1.8.  Хэлтсийн дарга СХШ-ын 

Тэмдэглэлийн төслийг 

хянаад, шаардлагатай бол 

холбогдох талбарууд дээр 

зарим засвар, сайжруулалт 

хийгээд, шалгагдагч тал 

хүргүүлж, санал, тайлбар 

авах чиглэл өгөх ба 

хэлтсийн дарга энэ үед 

“буцаасан” төлвийг сонгож 

хадгална. 

 СХШ-ын 

Тэмдэглэ

лийн 

төсөл 

маягт 

(тайлбар 

авахаар 

хүргүүлсэ

н) 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ- УЗ 

УБ-У 

US\FCI-6.1.9.  СХШ-ын Багийн ахлагч 

дээр системээс СХШ-ын 

Тэмдэглэлийн төсөлд санал, 

тайлбар авах чиглэл ирсэн 

тухай мэдэгдэл автоматаар 

ирнэ. 

    

US\FCI-6.1.10.  СХШ-ын Багийн ахлагч 

СХШ-ын Тэмдэглэлийн 

төслийг шалгагдагч талд 

хүргүүлж, санал, тайлбар 

авна.  (Системээс гадуурх 

үйл ажиллагаа тул системд 

ямар нэг үйлдэл 

хийгдэхгүй) 

    

US\FCI-6.1.11.  СХШ-ын Багийн ахлагч 

шалгагдагч талаас ирүүлсэн 

тайлбарыг хүлээн авч, 

СХШ-ын Тэмдэглэлийн 

төслийн холбогдох 

талбаруудад засвар, 

сайжруулалт хийнэ. 

СХШ-ын 

Тэмдэглэ

лийн 

төсөл 

маягт 

(тайлбар 

авахаар 

хүргүүлсэ

н) 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ- НУЗА 

УБ-У 

US\FCI-6.1.12.  СХШ-ын Багийн ахлагч нь 

СХШ-ын Тэмдэглэлийн 

төсөл маягтын холбогдох 

талбарууд дээр гараас 

засвар, сайжруулалт хийх 

явцад “боловсруулж 

байгаа”, нэгтгэлийг хийж 

дуусмагц дараагийн шатны 

хяналтад “илгээсэн” төлөвт 

тус тус хадгалж, хаана.  

    

US\FCI-6.1.13.  СХШ-ын Тэмдэглэлийн 

төсөл маягт дараагийн 

шатны хяналтад “илгээсэн” 
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төлөвт шилжиж хаагдсан 

үед системээс автоматаар 

хэлтсийн даргад мэдэгдэл 

ирнэ. 

US\FCI-6.1.14.  Хэлтсийн дарга СХШ-ын 

Тэмдэглэлийн төслийг 

хянаад, засвар, өөрчлөлт 

хийлгэх бол холбогдох 

чиглэлийг холбогдох талбар 

дээр бөглөж, “буцаасан” 

төлвийг сонгож хадгална. 

    

US\FCI-6.1.15.  Энэ үед системээс 

автоматаар СХШ-ын багийн 

ахлагчид СХШ-ын 

Тэмдэглэлийн төсөл 

хэлтсийн даргаас буцаасан 

тухай мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-6.1.16.  СХШ-ын багийн ахлагч 

дээр 6.1.12 алхам давтагдан 

хийгдэнэ. 

    

US\FCI-6.1.17.  Хэлтсийн дарга СХШ-ын 

Тэмдэглэлийн төслийг 

хянаад, шаардлагатай бол 

холбогдох талбарууд дээр 

зарим засвар, сайжруулалт 

хийгээд, дараагийн шатны 

хяналт, ТЕЗ-ид танилцуулах 

чиглэл өгөх ба хэлтсийн 

дарга энэ үед СХШ-ын 

Тэмдэглэлийн төслийг 

“зөвшөөрсөн” төлвийг 

сонгож хадгална. 

 СХШ-ын 

Тэмдэг-

лэл маягт 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ- УЗ 

УБ-У 
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6.2.ДАХ-ны тогтоолын төсөл, танилцуулга боловсруулах 

Код Хийх үйл дэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-6.2.1.  СХШ-ын багийн ахлагч 

СХШ-ын Танилцуулга 

болон ДАХ-ны тогтоолын 

төсөл бэлтгэх ажлыг 

эхлүүлнэ. 

    

US\FCI-6.2.2.  СХШ-ын Танилцуулгын 

талбаруудын эхний төсөл нь 

СХШ-ын Тэмдэглэлийн 

хаасан хувилбараас шууд 

автоматаар татагдана. 

СХШ-ын 

танил-

цуулга 

маягт 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ- НУЗА 

УБ-У 

US\FCI-6.2.3.  СХШ-ын багийн ахлагч 

Танилцуулгын төслийг 

нээж, холбогдох 

талбаруудад засвар, 

найруулга хийж, 

“боловсруулж байгаа ” 

төлөвт хадгална. 

    

US\FCI-6.2.4.  СХШ-ын багийн ахлагч нь 

Танилцуулгын төсөлд 

засвар, найруулга хийж 

дуусаад дараагийн шатны 

хяналтанд “илгээсэн ” 

төлөвт хадгалж, хаана. 

    

US\FCI-6.2.5.  СХШ-ын багийн ахлагч мөн 

ДАХ-ны тогтоолын төслийн 

маягтыг системээс 

идэвхижүүлнэ. 

ДАХ-ны 

тогтоо-

лын төсөл  

маягт 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ-НУЗА 

УБ-У 

US\FCI-6.2.6.  ДАХ-ны тогтоолын төслийн 

холбогдох талбарууд нь 

СХШ-ын Удирдамж, СХШ-

ын Тэмдэглэлээс шууд 

татагдсан байна. 

    

US\FCI-6.2.7.  СХШ-ын багийн ахлагч 

ДАХ-ны тогтоолын төслийг 

нээж, холбогдох 

талбаруудад засвар, 

найруулга хийж, 

“боловсруулж байгаа ” 

төлөвт хадгална. 

    

US\FCI-6.2.8.  СХШ-ын багийн ахлагч нь 

ДАХ-ны тогтоолын төсөлд 

засвар, найруулга хийж 

дуусаад дараагийн шатны 

хяналтанд “илгээсэн ” 

төлөвт хадгалж, хаана. 

    

US\FCI-6.2.9.  СХШ-ын Танилцуулга 

болон ДАХ-ны тогтоолын 

төсөл маягт дараагийн 
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шатны хяналтад “илгээсэн” 

төлөвт шилжиж хаагдсан 

үед системээс автоматаар 

хэлтсийн даргад мэдэгдэл 

ирнэ. 

US\FCI-6.2.10.  Хэлтсийн дарга СХШ-ын 

Танилцуулга болон ДАХ-ны 

тогтоолын төслийг хянаад, 

засвар, өөрчлөлт хийлгэх 

бол холбогдох чиглэлийг 

холбогдох талбар дээр 

бөглөж, “буцаасан” төлвийг 

сонгож хадгална. 

    

US\FCI-6.2.11.  Энэ үед системээс 

автоматаар СХШ-ын багийн 

ахлагчид СХШ-ын 

Танилцуулга болон ДАХ-ны 

тогтоолын төсөл хэлтсийн 

даргаас буцаасан тухай 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-6.2.12.  СХШ-ын багийн ахлагч 

дээр 6.2.4 болон 6.2.8 алхам 

давтагдан хийгдэнэ. 

    

US\FCI-6.2.13.  Хэлтсийн дарга СХШ-ын 

Танилцуулга болон ДАХ-ны 

тогтоолын төслийг хянаад, 

шаардлагатай бол 

холбогдох талбарууд дээр 

зарим засвар, сайжруулалт 

хийгээд, дараагийн шатны 

хяналтанд “илгээсэн ” 

төлөвт хадгалж, хаана. 

    

US\FCI-6.2.14.  СХШ-ын Танилцуулга 

болон ДАХ-ны тогтоолын 

төсөл маягт хэлтсийн 

даргаас дараагийн шатны 

хяналтад “илгээсэн” төлөвт 

шилжиж хаагдсан үед 

системээс автоматаар 

газрын даргад мэдэгдэл 

ирнэ. 

    

US\FCI-6.2.15.  Газрын дарга СХШ-ын 

Танилцуулга болон ДАХ-ны 

тогтоолын төслийг хянаад, 

засвар, өөрчлөлт хийлгэх 

бол холбогдох чиглэлийг 

холбогдох талбар дээр 

бөглөж, “буцаасан” төлвийг 

сонгож хадгална. 

    

US\FCI-6.2.16.  Энэ үед системээс 

автоматаар хэлтсийн даргад 

СХШ-ын Танилцуулга 

болон ДАХ-ны тогтоолын 

төсөл хэлтсийн даргаас 
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буцаасан тухай мэдэгдэл 

ирнэ. 

US\FCI-6.2.17.  Хэлтсийн дарга дээр 6.2.13 

алхам давтагдан хийгдэнэ. 

    

US\FCI-6.2.18.  Газрын дарга СХШ-ын 

Танилцуулга болон ДАХ-ны 

тогтоолын төслийг хянаад, 

шаардлагатай бол 

холбогдох талбарууд дээр 

зарим засвар, сайжруулалт 

хийгээд, ТЕЗ-д 

танилцуулахыг зөвшөөрч, 

дараагийн шатны хяналтанд 

“илгээсэн ” төлөвт хадгалж, 

хаана. 

    

US\FCI-6.2.19.  ТЕЗ-аас ирүүлсэн 

чиглэлийн дагуу газрын 

дарга дээр 6.2.15-6.2.18 

алхам давтагдах хийгдэнэ. 

    

US\FCI-6.2.20.  ТЕЗ СХШ-ын Танилцуулга 

болон ДАХ-ны тогтоолын 

төслийг хянаад, ДАХгоор 

хэлэлцүүлэх чиглэл өгсөн 

үед газрын дарга СХШ-ын 

Танилцуулга, ДАХ-ны 

тогтоолын төслийг 

холбогдох ажилтан 

(хорооны нарийн бичгийн 

дарга)-д хүргүүлэх чиглэл 

өгөх ба энэ нь системээс 

гадуур хийгдэх тул систем 

дээр үйлдэл хийгдэхгүй. 

 СХШ-ын 

танилцуу

лга  

 

ДАХ-ны 

тогтоолы

н төсөл  

маягт 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ-УА 

УБ-У 

 

  



     ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ  Design document  
 

 

 

    264 

 

6.3.ДАХ-ны тогтоол буюу СХШ-ын шийдвэрийг системд бүртгэх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-6.3.1.  Багийн ахлагч ДАХ-ны 

тогтоол буюу СХШ-ын 

шийдвэрийг системд 

бүртгэх ба системд 

урьдчилан байршсан ДАХ-

ны тогтоол маягтыг 

идэвхжүүлж, “боловсруулж 

байгаа” төлвийг сонгож, 

хадгална. 

ДАХ-ны 

Тогтоол 

маягт 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ-НУЗА 

УБ-У 

US\FCI-6.3.2.  Системээс ДАХ-ны 

тогтоолын төсөл- ийн 

системд байгаа хамгийн 

сүүлийн хувилбар буюу 

газрын даргын хяналтаас 

дараагийн шатанд шилжсэн 

хувилбар дахь талбаруудын 

мэдээлэл нь ДАХ-ны 

тогтоол маягт дээр 

автоматаар татагдаж орсон 

байх ба талбарууд нь засвар, 

өөрчлөлт хийж болохоор 

идэвхжсэн байх ёстой. 

    

US\FCI-6.3.3.  Багийн ахлагч ДАХ-ны 

Тогтоол маягт дээр 

системээс татагдан ирсэн 

мэдээллийг ДАХ-ны 

батлагдсан тогтоолын дагуу 

засвар, өөрчлөлт хийх ба 

дуусмагч, дараагийн шатны 

хяналтад “илгээсэн” 

төлвийг сонгож, хадгална. 

    

US\FCI-6.3.4.  Хэлтсийн даргад ДАХ-ны 

батлагдсан Тогтоолыг 

хянуулахаар илгээгдсэн 

мэдэгдэл системээс 

автоматаар ирнэ.  

    

US\FCI-6.3.5.  Хэлтсийн дарга ДАХ-ны 

Тогтоол маягтын 

талбаруудын мэдээллийг 

батлагдсан Тогтоолтой 

тулган хянах бөгөөд, засвар 

өөрчлөлт хийхээр байвал 

багийн ахлагчид холбогдох 

талбар дээр коммент өгч, 

“буцаасан” төлвийг сонгож 

хадгална. 

    

US\FCI-6.3.6.  Энэ үед системээс 

автоматаар багийн ахлагчид 

ДАХ-ны Тогтоолыг 
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хэлтсийн даргаас буцаасан 

тухай мэдэгдэл ирнэ. 

US\FCI-6.3.7.  Багийн ахлагч 6.4.3 

үйлдлийг давтан хийнэ. 

    

US\FCI-6.3.8.  Хэлтсийн дарга  ДАХ-ны 

Тогтоолыг хянаад, 

шаардлагатай бол 

холбогдох талбарууд дээр 

зарим засвар,сайжруулалт 

хийж, ДАХ-ны Тогтоолыг 

системд “зөвшөөрсөн” 

төлвийг сонгож хадгална.  

ДАХ-ны Тогтоол системд 

зөвшөөрөгдөж, системийн 

баазад орсноор түүнийг 

засах, өөрчлөх, зэрэг үйлдэл 

нь зөвхөн админы 

зөвшөөрөл, хяналтаар 

хэрэгжих боломжтой. Мөн 

эрх бүхий хэрэглэгч унших, 

хэвлэх, download хийх 

боломжтой байна. 

 ДАХ-ны 

Тогтоол 

маягт 

(бүх 

талбарууд 

нь 

бөглөгдсө

н) 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ-УЗ 

УБ-У 
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7. СХШ-ЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ШАЛГАХ 

7.1.СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах ажлыг төлөвлөх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-7.1.1.  Газрын дарга СХШ-ын 

Шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах төлөвлөгөө 

боловсруулах үүрэг 

Хэлтсийн даргад өгнө. 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

  Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн 

ТЕЗ-У 

ГД-НУЗА 

ХД – У 

 

US\FCI-7.1.2.  Энэ үед системээс 

автоматаар  Хэлтсийн 

даргад мэдэгдэл ирэх ба 

Хэлтсий дарга үүрэгтэй 

танилцаж, “хэрэгжиж 

байгаа” төлөвт хадгална. 

    

US\FCI-7.1.3.  Хэлтсийн дарга СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах төлөвлөгөөг 

“хэрэгжиж байгаа” төлөвт 

хадгална. 

СХШ-ын 

шийдвэри

йн -

хэрэгжил

тийг 

шалгах 

төлөвлө-

гөө маягт 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-У 

ХД – НУЗА 

 

US\FCI-7.1.4.  Хэлтсийн дарга СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах төлөвлөгөөг  

боловсруулж дуусаад, 

дараагийн шатны хяналтад 

“илгээсэн” төлвийг сонгож, 

хадгална. 

    

US\FCI-7.1.5.  Газрын даргад СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах төлөвлөгөөг 

хянуулахаар илгээсэн 

мэдэгдэл системээс 

автоматаар ирнэ. 

    

US\FCI-7.1.6.  Газрын дарга СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах төлөвлөгөөг хянах 

бөгөөд, засвар өөрчлөлт 

хийхээр байвал Хэлтсийн 

даргад холбогдох талбар 

дээр чиглэл өгч, “буцаасан” 

төлвийг сонгож хадгална. 

    

US\FCI-7.1.7.  Энэ үед системээс 

автоматаар Хэлтсийн даргад 

СХШ-ын ажлын хуваарийг 

хэлтсийн даргаас буцаасан 

тухай мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-7.1.8.  Хэлтсийн дарга СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах төлөвлөгөөнд 

холбогдох чиглэлийн дагуу 
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засвар, өөрчлөлт хийж 

дуусаад, дараагийн шатны 

хяналтад “илгээсэн” 

төлвийг сонгож, хадгална. 

US\FCI-7.1.9.  Газрын даргад СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах  төлөвлөгөөг 

хянуулахаар илгээсэн 

мэдэгдэл системээс 

автоматаар ирнэ. 

    

US\FCI-7.1.10. Газрын даргад СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах төлөвлөгөөг хянаж, 

шаардлагатай бол засвар, 

сайжруулалт хийгээд 

“зөвшөөрсөн” төлөвт 

хадгалж, баталгаажуулна. 

 СХШ-ын 

шийдвэ-

рийн 

хэрэгжил

тийг 

шалгах 

төлөвлө-

гөө маягт 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ –У 

ГД-У 

ХД – НУЗА 

 

US\FCI-7.1.11. Энэ үед Хэлтсийн даргад 

төлөвлөгөө баталгаажиж, 

“зөвшөөрсөн”сан төлөвт 

шилжсэн мэдэгдэл 

автоматаар ирэх ба 

Хэлтсийн дарга Газрын 

даргын өгсөн үүргийг 

“дууссан” төлөвт хадгална. 

    

US\FCI-7.1.12. Газрын даргад өгсөн үүрэг 

дууссан төлөвт шилжсэн 

тухай мэдэгдэл автоматаар 

ирэх ба Газрын дарга өгсөн 

үүргийг “биелсэн” төлөвт 

шилжүүлж, үүргийг хаана. 

 Үүрэг 

өгөх 

маягт 

 Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн 

ТЕЗ-У 

ГД-УЗ 

ХД – У 

US\FCI-7.1.13. Баталгаажсан 

төлөвлөгөөний дагуу 

Хэлтсийн дарга СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах ажлын шинэ файл 

үүсгэж, багийн гишүүдэд 

эрхийг нээнэ. 

СХШ-ын 

шийдвэ-

рийн 

хэрэгжил

тийг 

шалгах 

ажлын 

шинэ 

файл 

   

US\FCI-7.1.14.  Хэлтсийн дарга СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах багийн ахлагчид 

ажлын хуваарь хийх үүрэг 

өгнө.  

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

  Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – НУЗА 

УАБ-У 

US\FCI-7.1.15.  Багийн ахлагчид үүрэг 

өгсөн тухай мэдэгдэл 

автоматаар ирэх ба багийн 

ахлагч үүрэгтэй танилцаж, 

“хэрэгжиж байгаа ” төлөвт 

хадгална. 

    

US\FCI-7.1.16. СХШ-ын шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг шалгах 

СХШ-ын 

шийдвэ-

  Боловсруулж 

байгаа 

ГД-У 

ХД – УЗ 
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хуваарь хийхийн тулд 

багийн ахлагч системд 

урьдчилан байршсан СХШ-

ын шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг шалгах 

хуваарь маягтыг 

идэвхжүүлэх ба тус маягт 

дээр СХШ-ын нэр, код, 

багийн гишүүдийн мэдээлэл 

системээс автоматаар 

татагдаж орох ба багийн 

ахлагч “эхэлсэн” төлөвт 

хадгална. 

рийн 

хэрэгжил

тийг 

шалгах 

хуваарь 

маягт 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

УАБ-НУЗА 

УБ-У 

US\FCI-7.1.17. Багийн ахлагч СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах алхам бүрийг 

багийн гишүүдэд холбогдох 

талбарын дагуу дэлгэрэнгүй 

хуваарилж, эхлэх, дуусах 

хугацааг заана. 

    

US\FCI-7.1.18. Багийн ахлагч системд 

СХШ-ын шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг шалгах 

хуваарийг хийж дуусмагч, 

дараагийн шатны хяналтад 

“илгээсэн” төлвийг сонгож, 

хадгална. 

    

US\FCI-7.1.19. Хэлтсийн даргад СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах хуваарийг 

хянуулахаар илгээсэн 

мэдэгдэл системээс 

автоматаар ирнэ. 

    

US\FCI-7.1.20. Хэлтсийн дарга СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах хуваарийг хянах 

бөгөөд, засвар өөрчлөлт 

хийхээр байвал багийн 

ахлагчид холбогдох талбар 

дээр чиглэл өгч, “буцаасан” 

төлвийг сонгож хадгална. 

    

US\FCI-7.1.21. Энэ үед системээс 

автоматаар багийн ахлагчид 

СХШ-ын ажлын хуваарийг 

хэлтсийн даргаас буцаасан 

тухай мэдэгдэл ирнэ. 

 

    

US\FCI-7.1.22. Багийн ахлагч 7.1.7-7.1.8 

үйлдлийг давтан хийнэ. 

    

US\FCI-7.1.23. Хэлтсийн даргад СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах хуваарийг 

хянуулахаар илгээсэн 

мэдэгдэл системээс 
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автоматаар ирнэ. 

US\FCI-7.1.24. Хэлтсийн дарга СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах хуваарьт 

шаардлагатай бол засвар, 

сайжруулалт хийж, эцэслэн 

системд баталгаажуулах ба 

системд “зөвшөөрсөн” 

төлвийг сонгож хадгална. 

 СХШ-ын 

шийдвэ-

рийн 

хэрэгжил

тийг 

шалгах 

хуваарь 

(баталгаа

жсан) 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ-УЗ 

УБ-У 

US\FCI-7.1.25. Энэ үед багийн ахлагчид 

ажлын хуваарь 

баталгаажсан төлөвт 

шилжсэн мэдэгдэл 

автоматаар ирэх ба багийн 

ахлагч Хэлтсийн даргын 

өгсөн үүргийг “дууссан” 

төлөвт хадгална. 

    

US\FCI-7.1.26. Хэлтсийн даргад өгсөн 

үүрэг дууссан төлөвт 

шилжсэн тухай мэдэгдэл 

автоматаар ирэх ба 

Хэлтсийн дарга өгсөн 

үүргийг “биелсэн” төлөвт 

шилжүүлж, үүргийг хаана. 

 Үүрэг 

өгөх 

маягт 

 Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ-У 
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7.2.СХШ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгаж, системд бүртгэх 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\FCI-7.2.1.  СХШ-ын шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг шалгах 

хуваарийн дагуу багийн 

гишүүд СХШ-ын 

биелэлтийг шалгах горим, 

сорилыг хэрэгжүүлж, 

нотлох баримт олж авах ба 

эдгээр нь системээс гадуур 

хийгдэх тул системд үйлдэл 

орохгүй. 

    

US\FCI-7.2.2.  Багийн гишүүд СХШ-ын 

биелэлтийг шалгах горим, 

сорилын үр дүнг системд 

оруулахын тулд системд 

урьдчилан байршсан СХШ-

ын шийдвэрийн хэрэгжилт 

маягтыг идэвхижүүлэх ба 

холбогдох талбаруудад 

гараас оруулж, 

“боловсруулж байгаа” 

төлөвт хадгална. СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилт 

маягтын холбогдох 

талбарууд нь автоматаар 

бөглөгдсөн байна. 

СХШ-ын 

шийдвэ-

рийн 

хэрэг-

жилт 

маягт 

  Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ-НУЗА 

УБ-НУЗА 

US\FCI-7.2.3.  Багийн гишүүд СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилт 

маягтын холбогдох 

талбарыг бөглөж дуусмагч 

дараагийн шатны хяналтад 

“илгээсэн” төлөвт хадгална. 

    

US\FCI-7.2.4.  Хэлтсийн даргад СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

хянуулахаар илгээсэн 

мэдэгдэл системээс 

автоматаар ирнэ. 

    

US\FCI-7.2.5.  Хэлтсийн дарга СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

хянах бөгөөд, засвар 

өөрчлөлт хийхээр байвал 

багийн гишүүдэд холбогдох 

талбар дээр чиглэл өгч, 

“буцаасан” төлвийг сонгож 

хадгална. 

    

US\FCI-7.2.6.  Энэ үед системээс 

автоматаар багийн 

гишүүдэд СХШ-ын ажлын 

хуваарийг хэлтсийн даргаас 

буцаасан тухай мэдэгдэл 
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ирнэ. 

US\FCI-7.2.7.  Багийн гишүүд 7.2.3 

үйлдлийг давтан хийнэ. 

    

US\FCI-7.2.8.  Хэлтсийн даргад СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

хянуулахаар илгээсэн 

мэдэгдэл системээс 

автоматаар ирнэ. 

    

US\FCI-7.2.9.  Хэлтсийн дарга СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтэд 

шаардлагатай бол засвар, 

сайжруулалт хийж, 

дараагийн шатны хяналтад 

“илгээсэн” төлөвт хадгална. 

    

US\FCI-7.2.10.  Газрын даргад энэ үед 

системээс автоматаар СХШ-

ын шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг хянуулахаар 

илгээсэн мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-7.2.11. Газрын дарга СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

хянах бөгөөд, засвар 

өөрчлөлт хийхээр байвал 

Хэлтсийн даргад холбогдох 

талбар дээр чиглэл өгч, 

“буцаасан” төлвийг сонгож 

хадгална. 

    

US\FCI-7.2.12. Энэ үед системээс 

автоматаар Хэлтсийн даргад 

СХШ-ын ажлын хуваарийг 

хэлтсийн даргаас буцаасан 

тухай мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\FCI-7.2.13. Хэлтсийн дарга 7.2.5-7.2.9 

үйлдлийг давтан хийнэ. 

    

US\FCI-7.2.14. Газрын даргад СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

хянуулахаар илгээсэн 

мэдэгдэл системээс 

автоматаар ирнэ. 

    

US\FCI-7.2.15. Газрын дарга СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтэд 

шаардлагатай бол 

холбогдох талбарууд дээр 

зарим засвар,сайжруулалт 

хийж, СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

“системд зөвшөөрсөн” 

төлвийг сонгож хадгална.  

СХШ-ын шийдвэрийн 

хэрэгжилт системд 

зөвшөөрөгдөж, системийн 

баазад орсноор түүнийг 

засах, өөрчлөх, зэрэг үйлдэл 

нь зөвхөн админы 

 СХШ-ын 

шийдвэ-

рийн 

хэрэг-

жилт 

маягт 

(бүх 

талба-

рууд нь 

бөглөгд-

сөн) 

 Боловсруулж 

байгаа 

 Илгээсэн 

 Буцаасан 

 Зөвшөөрсөн 

ТЕЗ-У 

ГД-У 

ХД – УЗ 

УАБ-УЗ 

УБ-У 
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зөвшөөрөл, хяналтаар 

дамжиж хэрэгжих 

боломжтой болно. Мөн эрх 

бүхий хэрэглэгч унших, 

хэвлэх, download хийх 

боломжтой байна. 

US\FCI-7.2.16. Энэ үед системээс хэлтсийн 

даргад автоматраар 

мэдэгдэл ирэх ба хэлтсийн 

захирал СХШ-ын 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

шалгах 7.1.1 дэх үүргийг 

“дууссан” төлөвт 

шилжүүлнэ. 

    

US\FCI-7.2.17. Энэ үед системээс газрын 

даргад автоматраар 

мэдэгдэл ирэх ба 7.1.1 дэх 

үүргийг “биелсэн” төлөвт 

шилжүүлж, хаана. 

 Үүрэг 

өгөх 

маягт 

 Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн 

ТЕЗ-У 

ГД-УЗ 

ХД – У 
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Г. СИСТЕМИЙН НИЙТЛЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 

1. Сангийн яамны СХЭУГ ба бусад ТЕЗ-дын дэргэдэх дотоод аудит хариуцсан 

нэгжүүдийн зохион байгуулалтын зөрүүтэй байдал 

 

Нөхцөл 

байдал 
Дэлгэрэнгүй тайлбар 

СЯ ба бусад 

ТЕЗ-ийн з\б-

ын зөрүүтэй 

байдал 

Яамны хувьд Дотоод аудит болон Санхүүгийн хяналт шалгалт нь тусдаа бүтцийн 

нэгжид харьяалагдаж, тус бүрд нь Хэлтсийн дарга удирддаг ба Хэлтсийн даргын дээр 

Газрын дарга хянах, удирдах чиг үүрэг хэрэгжүүлдэг онцлогтой.  Өөрөөр хэлбэл ТЕЗ 

аас ДА-ын баг\ СХШ гүйцэтгэх бүрэлдэхүүн хооронд 2 шатны хяналттай ( Хэлтсийн 

дарга + Газрын дарга). 

 

Орон нутаг болон бусад Яамдын хувьд Дотоод аудитын болон Санхүүгийн хяналт 

шалгалт нь нэг албанд харьяалагдах тул ТЕЗ-аас ДА-ын баг\ СХШ гүйцэтгэх 

бүрэлдэхүүн хооронд 1 шатны хяналттай (Албаны дарга). 

 

 

Тиймээс Сангийн Яамны бүтцэд нийцүүлсэн User story болон Process map дээр байгаа 

Газрын дарга болон Хэлтсийн дарга 2-ын гүйцэтгэх үүрэг, үйл ажиллагаа нь Орон 

нутаг болон бусад яамдын хувьд Албаны дарга дангаараа хариуцах хийх байдлаар 

тохируулагдана.  

 

 

 

 

 

2. ҮҮРЭГ ӨГӨХ ҮЙЛДЭЛ 

2.1. Үүрэг өгөх ба хаах 

Код Хийх үйлдэл Орц Гарц Төлөв 
Системийн 

эрх 

US\OTH-2.1.1.  Үүрэг өгөх маягт системд 

урьдчилан оруулсан байх ба 

түүнийг системээс татаж, 

талбаруудыг нь бөглөнө. 

Үүрэг 

өгөх 

маягт 

  Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн 

 

US\OTH-2.1.2.  Хэнээс үүрэг өгч байгаа нь 

системээс автоматаар 

бичигдэнэ. 

    

US\OTH-2.1.3.  Хэнд үүрэг өгч байгааг 

хүний нөөцийн жагсаалтаас 

сонгох ба нэг болон түүнээс 

дээш хүнийг сонгох 

боломжтой байна. 

Хүний 

нөөцийн 

жагсаалт 

   

US\OTH-2.1.4.  Үүрэг өгөхдөө үүрэг өгөх 

талбар дээр агуулгыг нь 

бичнэ. 

    

US\OTH-2.1.5.  Үүргийг хэрэгжүүлэх эхлэх 

болон дуусах хугацааг зааж 

өгнө. 

    

US\OTH-2.1.6.  Үүрэг авсан ажилтанд 

системээс автоматаар 

    



     ДОТООД АУДИТЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ  Design document  
 

 

 

    274 

мэдэгдэл ирнэ. 

US\OTH-2.1.7.  Энэ үед үүрэг өгөх маягт нь  

(холбогдох талбарууд нь 

бөглөгдсөн) системээс 

автоматаар эхэлсэн төлөвт 

шилжинэ. 

    

US\OTH-2.1.8.  Үүрэг авсан ажилтан Үүрэг 

өгөх маягтыг нээж, 

үүрэгтэй танилцах ба 

хэрэгжиж байгаа төлвийг 

сонгож, хадгална. 

    

US\OTH-2.1.9.  Хугацаа дуусах үед ажил 

хэрэгжиж байгаа төлөв т 

байвал системээс 

автоматаар хугацаа 

хэтэрсэн мэдэгдэл үүрэг 

өгсөн болон авсан хоёр талд 

мэдэгдэл ирнэ. Мөн үүрэг 

нь хугацаа хэтэрсэн төлөвт 

шилжих ба энэ төлөв нь 

үүнээс хойш тухайн 

үүргийн бусад төлөвтэй 

хамт харагдаж явна. 

    

US\OTH-2.1.10.  Үүрэг нь хугацаа хэтэрсэн 

төлөвт шилжих үед түүнийг 

илтгэхээр анхааруулах өөр 

өнгөөр үүрэг нь тэмдэглэнэ. 

    

US\OTH-2.1.11.  Үүрэг хэрэгжиж дууссан 

үед  үүрэг авсан ажилтан нь 

үүргийн биелэлтийг 

холбогдох талбар дээр 

агуулгыг нь бөглөөд, 

дууссан төлвийг сонгож, 

хадгална. 

    

US\OTH-2.1.12.  Энэ үед системээс 

автоматаар үүрэг өгсөн 

ажилтанд мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\OTH-2.1.13.  Үүрэг өгсөн ажилтан 

үүргийн биелэлттэй 

танилцаж, хянаад, үүрэг 

бүрэн биелээгүй бол 

холбогдох талбарыг 

бөглөж, коммент өгөөд, 

буцаасан төлвийг сонгож, 

хадгална. 

    

US\OTH-2.1.14.  Үүргийн биелэлт нь 

буцаагдсан ажилтанд 

системээс автоматаар 

мэдэгдэл ирнэ. 

    

US\OTH-2.1.15.  Буцаагдсан төлөвт байгаа 

(холбогдох талбарууд нь 

бөглөгдсөн) системээс 

автоматаар эхэлсэн төлөвт 

шилжинэ. 
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US\OTH-2.1.16.  Үүрэг өгсөн ажилтан 

үүргийн биелэлттэй 

танилцаж, хянаад, үүрэг 

бүрэн биелсэн гэж үзвэл 

үүргийг хаасан төлөвт 

шилжүүлж, хадгална. 

Үүгээр үүрэг дуусвар 

болно. 

 Үүрэг 

өгөх 

маягт 

(талба-

рууд нь 

бөглөгд-

сөн) 

 Эхэлсэн  

 Хэрэгжиж 

байгаа 

 Дууссан 

 Биелсэн  
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ХАВСРАЛТ 3. ДОТООД АУДИТЫН МАЯГТУУД 
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