
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ 

ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН 2015 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

2015-01-16 

№ Зохион байгуулах арга хэмжээ 
Өдөр 

Эхлэх Дуусах 

1 сар 

1 
2015 онд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын графикчилсан 
нэгдсэн төлөвлөгөө гаргаж батлуулах, хэлтсийн албан хаагчдын 
үр дүнгийн гэрээ дүгнэх,  байгуулах ажлыг зохион байгуулах  

I/08 I/10 

2 
Сумдын төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хийсэн 
хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлын мөрөөр тайлан дүгнэлт 
зөвлөмж боловсруулан гаргаж холбогдох газруудад хүргүүлэх  

I/12 I/16 

3 

Сумдад ажилласан ажлын мөрөөр тасгийн хэмжээнд сумдын 
төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгч үнэлгээг 
ТЗУХэлтэст хүргүүлэх, Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 
тайлагнах  

I/19 I/20 

4 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт аймгийн Засаг 
даргаас хамтран хэрэгжүүлэх 137 заалт арга хэмжээний 
хэрэгжилтийг нэгтгэн хяналт шинжилгээ хийж хэрэгжилт тайлан 
мэдээг ЗГХЭГазарт цаасаар болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэх  

I/08 I/10 

5 

Өмнөговь аймгийг 2013-2016 онд хөгжүүлэх аймгийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 121 заалт арга 
хэмжээний хэрэгжилтийг нэгтгэн хяналт шинжилгээ хийж, дүн 
мэдээг аймгийн удирдлагуудад танилцуулах  

I/12 I/16 

6 
Холбогдох эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг нэгтгэн гаргаж, 
хяналт шинжилгээ хийж, тайлан хэрэгжилтийг ЗГХЭГазарт 
цаасаар болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэх  

I/08 I/10 

7 
Аймгийн ИТХурал, Тэргүүлэгчдээс батлан гаргасан журам дүрэм 
тогтоолын заалтаар өгөгдсөн үүргүүдийн хэрэгжилтийг гаргаж,  
аймгийн ИТХ-ын ажлын албанд хүргүүлэх  

I/05 I/05 

8 
Аймгийн Засаг даргын 2014 оны захирамж албан 
даалгаваруудын хэрэгжилтийг нэгтгэн гаргаж, ХШҮ хийж дүн 
мэдээг аймгийн удирдлагуудад танилцуулах  

I/20 I/23 

2 сар  

9 
Үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг нэгтгэн гаргаж, ХШҮ 
хийн ЗГХЭГ болон  холбогдох яамдуудад хүргүүлэх  

  II/20 

10 
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагуудын төсвийн шууд 
захирагч нарын үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийн явцад ХШҮ 
хийж, зөвлөмж боловсруулан холбогдох газруудад хүргүүлэх   

  

II/25 

11 
Тасгийн албан хаагчдын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гарган 
холбогдох газарт хүргүүлэх  

  
II/10 

12 
"Буянт хотхон хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаанд 
байгууллагын хяналт шинжилгээ хийх  

II/25 II/27 



13 
Аймгийн ИТХурал, Тэргүүлэгчдээс батлан гаргасан дэд 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг гаргаж,  аймгийн ИТХ-ын ажлын 
албанд хүргүүлэх, тайлагнах  

  II/20 

14 

Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан 
Захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ үнэлгээний 
нийтлэг журам аргачлалын дагуу аймгийн ЗДТГазрын үйл 
ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх ажлын хэсгийг томилж,  
тайлан мэдээлэл цуглуулах ажлыг зохион байгуулах  

II/02   

15 
Аймгийн эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн  болон засаглалын 
үзүүлэлтүүдийг нэгтгэж гаргах  

II/05 
  

3 сар  

16 

Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан 
захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ үнэлгээний нийтлэг 
журам аргачлалын дагуу аймгийн ЗДТГазрын үйл ажиллагаанд 
хяналт шинжилгээ хийсэн тухай тайлан мэдээг  нэгтгэн 
ЗГХЭГазарт хүргүүлэх    

III/25 

17 
Аймгийн Засаг даргын 2015 оны  эхний улиралд гарсан 
захирамж албан даалгаваруудын хэрэгжилтийг нэгтгэн гаргаж, 
ХШҮ хийж дүн мэдээг аймгийн удирдлагуудад танилцуулах    

III/20 

18 
Аймгийн ИТХурал, Тэргүүлэгчдээс батлан гаргасан журам дүрэм 
тогтоолын заалтаар өгөгдсөн үүргүүдийн хэрэгжилтийг гаргаж,  
аймгийн ИТХ-ын ажлын албанд хүргүүлэх    

III/20 

19 
Боловсролын салбарт хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын үр дүн, 
бүртгэл хөтлөлтийн байдалд хяналт шинжилгээ хийх  

III/09 III/13 

20 
Аймгийн ЗДТГазрын дэргэдэх ОНӨНҮҮГазарт байгууллагын 
хяналт шинжилгээ хийх  

III/23 III/27 

4 сар  

21 

2015  оны эхний улиралд аймгийн Засаг даргын захирамжаар 
шийдвэрлэсэн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд хяналт шинжилгээ 
хийж, дүн мэдээг танилцуулах  

IV/06 IV/10 

22 
УБХэлтсийн үйл ажиллагаанд байгууллагын хяналт шинжилгээ 
хийх  

IV/13 IV/17 

23 ХШҮ-ий нэгжийн ажилтнуудын төвлөрсөн сургалт IV/20 IV/24 

24 
Хөдөлмөрийн хэлтсээр дамжин хэрэгжиж байгаа төсөл 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт үр дүнд хяналт шинжилгээ хийх  

IV/27 IV/30 

5 сар /Тасгийн нэрэмжит сар/ 

25 
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр үйл ажиллагаагаа сурталчилах, 
иргэдэд чиглэсэн үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх  

V/ 04 V/08 

26 
Төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалт зохион байгуулах 
/сумдаас албан хаагчдыг дуудах/ 

V/ 11 V/15 

27 
ЕБСургуулийн сурагчдад болон бусад зорилтот бүлгүүдэд 
байгууллагынхаа  сурталчилгааг зохион байгуулах  

V/ 18 V/22 

6 сар  

28 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн орон нутагт 
хамааралтай арга хэмжээний хэрэгжилтийг нэгтгэн хяналт 
шинжилгээ хийж хэрэгжилт тайлан мэдээг ЗГХЭГазарт цаасаар 
болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэх  

  VI/19 

29 
Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа үндэсний хөтөлбөр тогтоол 
шийдвэрүүдийн нэгдсэн жагсаалтыг гаргаж аймгийн вэб сайтад 
байршуулах  

  VI/10 

30 
Өмнөговь аймгийг 2013-2016 онд хөгжүүлэх аймгийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нэгтгэн 

  VI/24 



хяналт шинжилгээ хийж, дүн мэдээг аймгийн удирдлагуудад 
танилцуулах  

31 
Холбогдох эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг нэгтгэн гаргаж, 
хяналт шинжилгээ хийж, тайлан хэрэгжилтийг ЗГХЭГазарт 
цаасаар болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэх  

  VI/19 

32 
Аймгийн ИТХурал, Тэргүүлэгчдээс батлан гаргасан журам дүрэм 
тогтоолын заалтаар өгөгдсөн үүргүүдийн хэрэгжилтийг гаргаж,  
аймгийн ИТХ-ын ажлын албанд хүргүүлэх  

  VI/20 

33 
Аймгийн Засаг даргын 2015 оны эхний хагас жилд гарсан 
захирамж албан даалгаваруудын хэрэгжилтийг нэгтгэн гаргаж, 
ХШҮ хийж дүн мэдээг аймгийн удирдлагуудад танилцуулах  

  VI/24 

7 сар  

34 
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагуудын төсвийн шууд 
захирагч нарын үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийн явцад ХШҮ 
хийж, зөвлөмж боловсруулан арга зүйгээр хангаж ажиллах   

VII/25 

35 
2015  оны 2 дугаар улиралд  аймгийн Засаг даргын захирамжаар 
шийдвэрлэсэн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд хяналт шинжилгээ 
хийж, дүн мэдээг танилцуулах  

  VII/21 

36 
Хяналт шинжилгээний ажлын мөрөөр төрийн албан хаагчдад 
сургалт зохион байгуулах  

  VII/29 

8 сар  

37 
Архивын улсын үзлэгт бэлтгэх, дотоод бичиг баримтын эмх 
цэгцийг хангах    

VIII/07 

9 сар  

38 
Аймгийн ИТХурал, Тэргүүлэгчдээс батлан гаргасан журам дүрэм 
тогтоолын заалтаар өгөгдсөн үүргүүдийн хэрэгжилтийг гаргаж,  
аймгийн ИТХ-ын ажлын албанд хүргүүлэх  

  

IX/20 

39 
Аймгийн Засаг даргын 2015 оны эхний 3 улиралд гарсан 
захирамж албан даалгаваруудын хэрэгжилтийг нэгтгэн гаргаж, 
ХШҮ хийж дүн мэдээг аймгийн удирдлагуудад танилцуулах    

IX/24 

10 сар  

40 
2015  оны 3 дугаар улиралд  аймгийн Засаг даргын захирамжаар 
шийдвэрлэсэн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд хяналт шинжилгээ 
хийж, дүн мэдээг танилцуулах  

X/05 X/09 

41 
ОНТХСангаар хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлын 
гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ хийх 

  X/24 

42 
Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 
хийгдсэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын талаар 
номын төсөл бэлтгэн гаргах, удирдлагуудад танилцуулах    

X/25 

11 сар  

43 
Сумдын төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт 
шинжилгээ хийх  

XI/02 XI/27 

44 
Сумдын төсвийн байгууллагуудын төрийн албан хаагчдад 
сургалт зохион байгуулах  

XI/02 XI/27 

12 сар  

45 
2015  оны 4 дүгээр улиралд  аймгийн Засаг даргын захирамжаар 
шийдвэрлэсэн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд хяналт шинжилгээ 
хийж, дүн мэдээг танилцуулах  

XII/18 XII/28 

46 
Аймгийн Засаг даргын 2015 онд гарсан захирамж албан 
даалгаваруудын хэрэгжилтийг нэгтгэн гаргаж, ХШҮ хийж дүн 
мэдээг аймгийн удирдлагуудад танилцуулах    

XII/18 



47 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн орон нутагт 
хамааралтай заалт арга хэмжээний хэрэгжилтийг нэгтгэн хяналт 
шинжилгээ хийж хэрэгжилтийг нэгтгэх   

XII/18 

48 
Өмнөговь аймгийг 2013-2016 онд хөгжүүлэх аймгийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нэгтгэх  

  

XII/18 

49 
Холбогдох дээд газрын эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг нэгтгэн 
гаргаж, хяналт шинжилгээ хийж, тайлан хэрэгжилтийг нэгтгэн 
хяналт шинжилгээ хийж дүгнэн мэдээлэх   

XII/18 

50 
Аймгийн ИТХурал, Тэргүүлэгчдээс батлан гаргасан журам дүрэм 
тогтоолын заалтаар өгөгдсөн үүргүүдийн хэрэгжилтийг нэгтгэн 
хяналт шинжилгээ хийж дүгнэн мэдээлэх   

XII/25 

51 
Аймгийн Засаг даргын 2014 оны захирамж албан 
даалгаваруудын хэрэгжилтийг нэгтгэн гаргаж хяналт шинжилгээ 
хийж дүгнэх    

XII/25 

52 
ХШҮ-ий ажлын нэгдсэн тайлан мэдээ гаргах,  аймгийн Засаг 
даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах  

  

XII/25 

 

                                 ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСАГ  


