
Гүйцэтгэх захирлын 2016 оны 01 дүгээр сарын ... -ны  

өдрийн ..... / ...... дугаар тушаалын  Хавсралт 

 

“ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ДАВХАР ДААТГАЛ” ХК-ИЙН 2016 ОНД  

ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

 

д/д 
Хийж гүйцэтгэх ажлууд Дүгнэх шалгуур үзүүлэлт   Хугацаа 

Хариуцах нэгж, албан 

тушаалтан 

Хяналт тавих 

албан 

тушаалтан 

0 1 2 3 4 5 

                     

      1. Давхар даатгалын үйл ажиллагааг сайжруулах, орлогоо нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд: 

 

1 1. МИД-ын борлуулалтыг 

арилжааны банкаар 

дамжуулан хийх 

МИД-ын зуучлагчаар ажиллах 

гэрээг арилжааны банктай 

байгуулж борлуулалт хийгдсэн 

байна. 

1-9 

дүгээр 

сард 

Давхар даатгалын газар  

Ерөнхий хуульч 

Орлогч 

захирал 

2 2. Аймаг орон нутгийн 

удирдлагуудын ажлын үр 

дүнгийн гэрээнд МИД-ын 

борлуулалтыг дэмжих 

талаар тусгуулах 

Аймаг сумдын удирдлагуудын 

ажлын байрны тодорхойлолт 

болон үр дүнгийн гэрээнд МИД-ын 

борлуулалтаар тодорхой 

тусгагдаж, үр дүнг нь тооцдог 

болсон байна.  

 

1-4 

дүгээр 

сард 

Давхар даатгалын газар  

Ерөнхий хуульч 

 

Гүйцэтгэх 

захирал 

3 3. МИД-ын борлуулалтын 

орлогыг 1.7 тэрбумд хүргэх 

МИД-ын борлуулалтын орлогын 

төлөвлөгөө 100 ба түүнээс дээш 

хувиар биелсэн байна. 

1-7 

дугаар  

сард 

Давхар даатгалын газар  Гүйцэтгэх 

захирал 

4 4. Давхар даатгалын 

хураамжийн орлогыг 1.0 

тэрбум төгрөгт хүргэх  

МИД болон бусад бүтээгдэхүүний 

орлогоор давхар даатгалын 

хураамжийн орлогын төлөвлөгөө 

1-12 

дугаар 

сард 

Давхар даатгалын газар  Гүйцэтгэх 

захирал 

Орлогч 



биелсэн байна. захирал 

5 5. ХАА-н бусад салбарт 

шаардлагатай байгаа 

даатгалын бүтээгдэхүүнийг 

зах зээлд үр дүнтэй 

нэвтрүүлэх 

МИД-аас бусад ХАА-н салбарт 

даатгалын бүтээгдэхүүний гэрээ 

хийгдэж, борлуулалтын үйл 

ажиллагаа явагдсан байна. 

1-12 

дугаар 

сард 

Давхар даатгалын газар 

Бизнес хөгжил, төслийн 

газар 

Ерөнхий хуульч  

Гүйцэтгэх 

захирал 

6 6. Олон улсын давхар 

даатгалын зах зээлд МИД-

аас өөр бүтээгдэхүүнийг 

гаргах гэрээ байгуулах 

Олон улсын давхар даатгалын 

гэрээ хийгдсэн байна. 

1-12 

дугаар 

Сард 

Давхар даатгалын газар 

Бизнес хөгжил, төслийн 

газар 

Гүйцэтгэх 

захирал 

Орлогч 

захирал 

         

          2. Шинэ бүтээгдэхүүн гаргах, нэвтрүүлэх, давхар даатгалыг хөгжүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд: 

 

7 1. Тариалангийн даатгалын 

бүтээгдэхүүнийг зах зээлд 

гаргах 

Тариалангийн даатгалын 

бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гарган 

борлуулалт хийгдсэн байна. 

1-12 

дугаар 

сард 

Бизнес хөгжил, төслийн 

газар 

Давхар даатгалын газар 

Гүйцэтгэх 

захирал 

8 2. Аймаг, орон нутагт болон 

нийслэлд тариалангийн 

даатгалын бүтээдэхүүнийг  

танилцуулах сургалт, 

зөвлөгөөн зохион байгуулах 

Даатгалын төлөөлөгчдөд үрийн 

тариалангийн даатгалын 

бүтээгдэхүүний талаарх мэдээ, 

мэдэллийг өгч ойлгуулсан байна.  

 

1-5 

дугаар 

сард 

Бизнес хөгжил, төслийн 

газар 

Гүйцэтгэх 

захирал 

Орлогч 

захирал 

9 3. ХАА-н салбарт МИД-аас 

бусад шаардлагатай 

бүтээгдэхүүний судалгааг 

үргэлжлүүлэн хийх 

ХАА-н салбарт МИД-аас бусад 

бүтээгдэхүүний зах зээлийн 

багтаамжийн судалгаа бүрэн  

хийгдэж, шаардлагатай 

бүтээгдэхүүнийг зах зээлд 

нэвтрүүлсэн байна. 

 

1-12 

дугаар 

сард 

Бизнес хөгжил, төслийн 

газар 

Давхар даатгалын газар 

Гүйцэтгэх 

захирал 

Орлогч 

захирал 

10 4. Тариалангийн даатгалын 

тухай хууль болон бусад 

холбогдох хууль 

тогтоомжийн төсөлд  

Тариалангийн даатгалын тухай, 

Тариалангийн тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулгын төсөлд 

даатгалын талаарх саналаа өгч 

 

1-12 

дугаар 

сард 

Бизнес хөгжил, төслийн 

газар  

Ерөнхий хуульч 

Гүйцэтгэх 

захирал 



шаардлагатай заалтыг 

тусгуулахаар саналаа өгч 

ажиллах 

тусгуулсан байна. 

11 5. Тариалангийн даатгалын 

шинэ бүтээгдэхүүнийг 

нэвтрүүлэх чиглэлээр 

Тариаланг дэмжих сантай 

хамтран ажиллах 

Тариаланг дэмжих сантай 

хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, 

гэрээний дагуу үйл ажиллагааг 

эхлүүлсэн байна. 

 

1-5 

дугаар 

сард 

Бизнес хөгжил, төслийн 

газар  

Ерөнхий хуульч 

Гүйцэтгэх 

захирал 

 

 

12 6. Тариалангийн болон эд 

хөрөнгө, хариуцлагын 

давхар даатгалын 

борлуулалтыг хийж 570.0 

сая төгрөгийн орлого 

төвлөрүүлэх 

Тариалангийн болон шинэ 

бүтээгдэхүүний борлуулалтын 

орлогын төлөвлөгөө гаргаж 100 

хувиар биелсэн байна. 

6-7 

дугаар 

сар, 11-

12 

дугаар 

сар  

Бизнес хөгжил, төслийн 

газрын дарга 

Давхар даатгалын газар 

Гүйцэтгэх 

захирал 

 

 

13 7. Маркетингийн үйл 

ажиллагаатай холбоотой 

ажил үйлчилгээг явуулах 

Цаг тухайд нь шаардлагатай үйл 

ажиллагааг явуулсан байна. 

1-12 

дугаар 

сард 

Бизнес хөгжил, төслийн 

газрын дарга 

 

Гүйцэтгэх 

захирал 

             

             3. Мөнгөн хөрөнгийн удирдлага, хөрөнгө оруулалт, нөхөн төлбөр олгох чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажлын 

хүрээнд:  

 

14 1.  Алдагдлаас хамгаалах 

сангийн бүрдүүлэлтийн 3 

дахь бүрдүүлэлт болох 5 

тэрбум төгрөгийг улсын 

төсвөөс төвлөрүүлэх 

Алдагдлаас хамгаалах сангийн 

бүрдүүлэлтийн 5 тэрбум төгрөгийг 

улсын төсвөөс компанийн 

дансанд шилжүүлсэн байна. 

 

2-11 

дүгээр 

сард 

Хөрөнгийн удирдлага, 

нөхөн төлбөрийн газар 

Гүйцэтгэх 

захирал 

15 2. Хувийн хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалтыг татах оновтой  

арга замуудыг судалж 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлд 

танилцуулж шийдвэрлүүлэх 

Судалгааны ажил хийгдэж, 

тодорхой санал боловсруулан 

холбогдох баримт, танилцуулгыг 

ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлүүлсэн 

байна.  

 

1-6 

дугаар 

сард 

Хөрөнгийн удирдлага, 

нөхөн төлбөрийн газар 

Гүйцэтгэх 

захирал 



16 3. Дүрмийн сан, алдагдлаас 

хамгаалах сангийн болон 

бусад мөнгөн хөрөнгийг 

холбогдох хууль, журмын 

дагуу хөрөнгө оруулалтад 

байршуулах  

Мөнгөн хөрөнгөөр Санхүүгийн 

зохицуулах хорооны холбогдох 

журам, шаардлагын дагуу хөрөнгө 

оруулалт хийгдэж бондын өгөөж, 

хадгаламжийн хүүгээр өсөж 

арвижсан байна.  

 

1-12 

дугаар 

сард 

Хөрөнгийн удирдлага, 

нөхөн төлбөрийн газар  

 

Ерөнхий хуульч 

Гүйцэтгэх 

захирал 

17 4. МИД-ын 2015 оны нөхөн 

төлбөрийг тооцоолж олгох 

Нөхөн төлбөр авах нөхцөл бүхий 

малчид нөхөн төлбөрөө гэрээний 

хугацаандаа бүрэн  авсан байна. 

6-10 

дугаар 

сард 

Хөрөнгийн удирдлага, 

нөхөн төлбөрийн газар 

 

Орлогч 

захирал 

18 5. МИД-ын алдагдлаас 

хамгаалах санг бүрдүүлэх, 

байршуулах, зарцуулах, 

түүнд хяналт тавих журмын 

төслийг хуульд заасан эрх 

бүхий албан тушаалтнаар 

батлуулах, хэрэгжүүлэх  

Журмын төсөл Сангийн сайд 

болон Санхүүгийн зохицуулах 

хорооны даргын хамтарсан 

тушаалаар   батлагдаж компани 

хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 

байгуулсан байна.  

 

 

1-3 

дугаар  

сард 

Хөрөнгийн удирдлага, 

нөхөн төлбөрийн газар 

Ерөнхий хуульч 

Орлогч 

захирал 

19 6. Компани өөрийн хөрөнгийг 

нэмэгдүүлэх талаар зах 

зээлд дээр судалгаа хийх  

Өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх 

талаар олон талт судалгааны 

ажил  хийгдэж, судалгааны 

баримт бичиг боловсруулагдан, 

ажил хэрэгжиж эхэлсэн байна. 

 

1-12 

дугаар 

сард 

Хөрөнгийн удирдлага, 

нөхөн төлбөрийн газар 

Гүйцэтгэх 

захирал 

I.                     

                   4. Санхүү, аж ахуй, удирдлагын чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:  

 

20 1. Компанийн хүний нөөц, 

хөдөлмөрийн харилцаа, 

нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэх, Хөдөлмөрийн 

дотоод журмыг шинэчлэн 

сайжруулж мөрдөх 

Хөдөлмөрийн дотоод журмыг 

шинэчлэн сайжруулах, хүний 

нөөцийн бодлого, байгууллагын 

дотоод үйл ажиллагаатай 

холбоотой асуудлыг тухай бүх 

Гүйцэтгэх удирдлагаар 

шийдвэрлүүлэн хэрэгжсэн байна.  

 

 

1-12 

дугаар 

сард 

Санхүү, удирдлагын 

газар  

Ерөнхий хуульч 

Гүйцэтгэх 

захирал 

Орлогч 

захирал 



21 2. Компанийн ажилтнуудын 

ажлын байрны 

тодорхойлолтыг шинэчлэн 

боловсруулж батлуулах 

Ажилтнуудын ажлын байрны 

тодорхойлолт шинэчлэгдэн 

батлагдаж өдөр тутмын үйл 

ажиллагаанд хэвшүүлсэн байна.  

1-2 

дугаар 

сард 

Санхүү, удирдлагын 

газрын дарга 

Ерөнхий хуульч 

Гүйцэтгэх 

захирал 

22 3. Компанийн худалдан авах 

үйл ажиллагааг зохион 

байгуулж хэрэгжүүлэх  

Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 

авах ажиллагаанууд хууль, 

журмын дагуу хэрэгжсэн байна. 

1-10 

дугаар 

сард 

Хөрөнгийн удирдлага, 

нөхөн төлбөрийн газар 

Ерөнхий хуульч 

Гүйцэтгэх 

захирал 

23 4. Компанийн өдөр тутмын 

хэвийн үйл ажиллагааг 

хангаж ажиллах 

Ажилтнууд ажиллах хэвийн 

нөхцлөөр хангагдсан байна. 

1-12 

дугаар 

сард 

Санхүү, удирдлагын 

газар  

Гүйцэтгэх 

захирал 

24 5. МИД-ын төслийн баримт 

бичиг, эд хөрөнгийг 

хүлээлцэх ажлыг Ажлын 

хэсэг байгуулан зохион 

байгуулж шийдвэрлэх 

Сангийн сайдын тушаалд заасны 

дагуу МИД-ын баримт бичиг, эд 

хөрөнгөнөөс компанид хамаарах 

хэсгийг бүрэн шилжүүлж авсан 

байна.  

1-3 

дугаар 

сард 

Санхүү, удирдлагын 

газар 

Ажлын хэсэг 

Гүйцэтгэх 

захирал 

Сангийн яам 

   

                  5. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, ХАСХОМ-ыг бүртгэх, хадгалах ажлын хүрээнд 

 

25 1. Авлигаас урьдчилан 

сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх 

үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө гарган 

хэрэгжүүлэх  

Төлөвлөгөөнд заасан ажлыг 

гүйцэтгэж Авлигатай тэмцэх 

газрын даргын тушаалаар 

батлагдсан аргачлалын дагуу 

дүгнүүлж шаардлагатай оноог 

авсан байна.  

12-р 

сарын 

25-ны 

өдрийн 

дотор  

Ерөнхий хуульч 

Санхүү, удирдлагын 

газрын дарга 

Гүйцэтгэх 

захирал 

26 2. Гүйцэтгэх захирлын 

тушаалаар батлагдсан 

жагсаалтад заасан албан 

тушаалтнуудаас ХАСХОМ-

ийг холбогдох хууль 

тогтоомжид заасны 

гаргуулах  

Албан тушаалтнуудаас ХАСХОМ-

ийг Авлигатай тэмцэх хууль, 

Нийтийн албанд нийтийн болон 

хувийн ашиг сонирхолыг 

зохицуулах тухай хуульд заасны 

дагуу бүрэн авсан байна.  

2-р 

сарын 

15-ны 

өдрийн 

дотор  

Ерөнхий хуульч  Сангийн 

яамны эрх 

бүхий албан 

тушаалтан 

Буянхишиг 



   

                  6. Компанийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийх, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дотоод ажлын хүрээнд 

 

27 1. Хууль тогтоомж, дүрэм 

журам, хөтөлбөр, стандарт 

гэрээ, арга хэмжээний 

хэрэгжилт, компанийн 

төсөв, санхүү, хөрөнгө 

оруулалт зэрэгт дотоод 

аудитыг хийх 

Төсөв, санхүүгийн холбогдолтой 

хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэд 

нийцлийн аудит хийж, үнэлгээ, 

зөвлөмж өгөгдсөн байна. 

Компанийн санхүү, төсөв, 

хөрөнгийн удирдлага, хөрөнгө 

оруулалтад дотоод аудит хийж, 

зөвлөмж гаргах, биелэлтэнд 

хяналт тавигдсан байна.   

1-12 

дугаар 

сард 

Дотоод аудитор 

Ерөнхий хуульч 

Төлөөлөн 

удирдах 

зөвлөлийн 

дарга 

Аудитын 

хороо 

28 2. Хувьцаа эзэмшигч, 

Төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн хурлын үйл 

ажиллагааг зохион 

байгуулах, баримт бичгийн 

бүрдлийг цэцлэх, гүйцэтгэх 

удирдлагатай уялдаа 

холбоог сайжруулах 

Хувьцаа эзэмшигч, Төлөөлөн 

удирдах зөвлөлийн аливаа үйл 

ажиллагаа, шийдвэр Компанийн 

тухай хууль, холбогдох бусад 

дүрэм, журамд бүрэн нийцсэн 

байх, Төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн баримт бичиг цэгцэрч 

гүйцэтгэх удирдлагатай харилцаа 

жигдэрсэн байна. 

1-12 

дугаар 

сард 

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн 

дарга 

Ерөнхий хуульч 

Төлөөлөн 

удирдах 

зөвлөлийн 

дарга 
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