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Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тасгаас сум дүгнэх 
засаглалын үзүүлэлтэд дараах 3 үзүүлэлтээр дүгнэнэ. 
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Гүйцэтгэл сайжруулах 
төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

Зохион байгуулах арга хэмжээ  Шалгуур үзүүлэлт 

Үнэлгээ өгөх 

аргачлал 

Тус бүрийн 

үнэлгээ

Ерөнхий 

үнэлгээ 

Сумын ЗДТГазраас "Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөг" гаргаж,

сумын Засаг даргаар батлуулан аймгийн вэб сайтад тухайн оны

нэгдүгээр улиралд багтаан байршуулах

Цаг хугацаандаа амжиж хийсэн байх

Төлөвлөлт, хэрэгжилтийг өгөгдсөн хүснэгт маягтаар иж бүрэн төлөвлөх,

шаардлага хангасан байх

0-20 оноо 

0-100  

Сумын хэмжээнд төсөвт байгууллагуудын "Гүйцэтгэл сайжруулах"

нэгдсэн төлөвлөгөөг сумын ЗДТГазар хийж, түүнийг хэрэгжүүлэх

чиглэлээр бусад төсвийн байгууллагууд салбар төлөвлөгөөнүүд

хийсэн байх

Цаг хугацаандаа амжиж хийсэн байх

Төлөвлөлт, хэрэгжилтийг өгөгдсөн хүснэгт маягтаар иж бүрэн төлөвлөх,

шаардлага хангасан байх

Өгсөн зөвлөмжийг үр дүнтэй, чанартай, бүрэн хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн

байх

0-30 оноо 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хүрээнд хийгдсэн шинэлэг бүтээлч

ажлын талаар /зурагтай/ тайлан гаргаж, жилийн эцсийн

хэрэгжилтийн хамт ирүүлэх

Тайлангийн зураг нь тухайн арга хэмжээний үйл явдал утга санааг бүрэн

харуулахуйц бүтэн авсан өнгө чанар сайтай байх

Хийсэн ажлын үр дүн, үр нөлөөг тодорхой тооцоо судалгаанд үндэслэн

тайлагнах, график, үзүүлэлтээр харуулсан байх

Цаг хугацаанд нь хүргүүлсэн байх

0-50 оноо 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 6.12 сарын 20-ны дотор гаргаж,

аймгийн ЗДТГазрын ХШҮТасагт эхний хагас жилийнхийг

цахимаар, жилийн эцсийнхийг цаасаар болон цахимаар ирүүлнэ.

Хэрэгжилтийг заалт тус бүрээр хийсэн ажлыг тодорхой тоо судалгаанд

тулгуурлан гаргасан байна.

Хийгдээгүй ажлыг хийгдээгүй гэдгээр нь гаргах өөр бусад ижил төсөөтэй

ажлаар орлуулахгүй байх

Хийгдсэн ажлын гарсан үр дүн үр нөлөөг тусад нь тайлагнасан байх

Цаг хугацаанд нь хүргүүлсэн байх

0-100 оноо 



Сумдын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлын 
хэсгийн тухайн жилийн ажлын үр дүн 

Зохион байгуулах арга хэмжээ  Шалгуур үзүүлэлт 

Үнэлгээ өгөх аргачлал 

Тус бүрийн 

үнэлгээ

Ерөнхий 

үнэлгээ 

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын хэсгийн тухайн жилийн ажлын

төлөвлөгөөг гаргаж, сумын Засаг даргаар батлуулан, аймгийн вэб сайтад

тухайн оны нэгдүгээр улиралд багтаан байршуулах

Төлөвлөлтийг өгөгдсөн хүснэгт маягтаар иж бүрэн төлөвлөж

баталгаажуулсан байх

Цаг хугацаандаа багтаж сайтад байршуулсан байх

0-20 оноо 

0-100

Аймгийн Засаг даргын 2014 оны а/267 дугаар захирамжаар баталсан

"Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, төсөвт байгууллага, сумдын

төсөвт байгууллагуудын хяналт шинжилгээ үнэлгээний журам аргачлалыг

сумынхаа төсвийн байгууллагуудад болон ИНБ, иргэдэд сурталчилах

сургалт хичээлийг 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулсан байх

сургалтын хөтөлбөр гаргасан байх

Сургалт арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулсан байх, хамрагдалтыг

хангах

Журмын хэрэгжилтийн талаар төсвийн байгууллага, төрийн албан хаагчид,

ИНБ, иргэдийн төлөөөлөл тодорхой ойлголт, мэдлэгтэй болсон байх

0-20 оноо 

Ажлын хэсгийнхээ ажлын төлөвлөгөөний дагуу хийсэн хяналт

шинжилгээний ажлын мөрөөр тайлан дүгнэлт зөвлөмж гарган хяналт

шинжилгээ хийсэн байгууллагад хүргүүлэн гарсан зөрчил дутагдалыг

засаж залруулах хугацаатай үүрэг даалгавар өгч түүнийхээ хэрэгжилтийг

авч дүгнэсэн байх

ХШ-ний ажлыг төлөвлөгөөний дагуу хийх

Тайлан дүгнэлт зөвлөмж нь чанарын шаардлага хангасан байх

Зөвлөмжийг холбогдох байгууллагад хүргэсэн байх

Зөвлөмжийн мөрөөр хийсэн ажлын тайлан хэрэгжилтийг гаргуулан авч

дүгнэсэн байх

0-30 оноо

Хяналт шинжилгээний ажлын явцад олж авсан мэдээлэлдээ тулгуурлан

сум, байгууллагын онцлох үйл явдал, тухайн онд хийгдсэн шинэлэг

бүтээлч хөрөнгө оруулалт, зохион байгуулалтын ажлыг тодорхой тоо

судалгаатай график үзүүлэлт, зураг хэлбэрээр гарсан үр дүнг илтгэсэн

байдлаар тайлан гаргаж баталгаажуулан, жилийн эцсийн хэрэгжилтийн

хамт цахимаар ирүүлэх

Тайлангийн шаардлага хангасан байх

Онцлох үйл явдал, шинэлэг бүтээлч ажил нь зөвхөн тухайн онд хийгдсэн

байх

Хийсэн ажлын үр дүн, үр нөлөөг тодорхой тооцоо судалгаанд үндэслэн

тайлагнаж, графикаар харуулсан байх

Тайланг баталгаажсан байх, хугацаанд нь хүргүүлсэн байх

0-30 оноо

Ажлын хэсгийн хийсэн ажлын тайлан хэрэгжилтийг 6.12 сарын 20-ны

дотор гаргаж, аймгийн ЗДТГазрын ХШҮТасагт эхний хагас жилийнхийг

цахимаар, жилийн эцсийнхийг цаасаар болон цахимаар ирүүлнэ.

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг заалт тус бүрээр хийсэн ажлыг тодорхой тоо

судалгаанд тулгуурлан хүрсэн түвшин, үр дүнг гаргасан байна.

Хийгдээгүй ажлыг хийгдээгүй гэдгээр нь гаргах өөр бусад ижил төсөөтэй

ажлаар орлуулахгүй байх

Хийгдсэн ажлын гарсан үр дүн үр нөлөөг тусад нь тайлагнасан байх

Цаг хугацаанд нь хүргүүлсэн байх

0-100 оноо 



Бодлого хөтөлбөр, 
тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт үр дүн 

Зохион байгуулах арга хэмжээ  Шалгуур үзүүлэлт 

Үнэлгээ өгөх аргачлал 

Тус бүрийн 

үнэлгээ

Ерөнхий 

үнэлгээ 

Аймгийн /www.umnugovi.gov.mn/ вэб сайт дээр салбар чиглэл тус бүрээр

гаргасан тухайн орон нутагт хамааралтай дэд хөтөлбөр, тогтоол

шийдвэрийг Эрх зүйн актыг бүрэн хяналтанд авч холбогдох төсөвт

байгууллагад хүргүүлж ажилласан байх.

Бодлого хөтөлбөр . Эрх зүйн акт холбогдох төсөвт байгуулагад

хүргэгдсэн байна.
0-30 оноо 

0-100
Бодлого хөтөлбөр эрх зүйн актыг хүлээн авч удирдлагуудад хяналтын

картаар танилцуулж ,хувийн хэрэг нээж ажиллана. Хувийн хэрэгт ижил

төсөөтэй бодлого хөтөлбөр, дэд хөтөлбөр, эрх зүйн зүйн актыг нэгтгэн

нэг хувийн хэрэг нээж болно.

Тухай бүр хяналтанд авсан жагсаалт, хяналтын карт, хувийн хэрэгт

а/267 захирамжийн 3.6.1 -д заагдсан бүрдэлүүд хийгдсэн байна.
0-30 оноо 

Бодлого хөтөлбөр, Эрх зүйн актыг хэрэгжүүлж ажиллах төлөвлөгөө

батлуулж, хэрэгжүүлж ажиллах

Бодлого хөтөлбөр. Эрх зүйн актын төлөвлөгөө байгууллагын сарын

төлөвлөгөөтэй уялдуулж гаргаж ажилласан байдал .
0-40 оноо 

Засгийн газрын болон аймгийн ИТХТ-ийн холбогдох эрх зүйн актын

хэрэгжилтийн тайланг аймгийн Засаг даргын 2014 оны а/267 дугаар

захирамжаар баталсан "Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, төсөвт

байгууллага, сумдын төсөвт байгууллагуудын хяналт шинжилгээ

үнэлгээний журам"-ын 4 дүгээр хавсралтаар, гаргаж тайлагнах.

Эрх зүйн актын тайлан мэдээ чанар үр дүнтэй, бүрэн хэрэгжүүлэхэд

чиглэгдсэн байх а/267 захирамжинд заагдсан хугацаанд холбогдох

акентлаг, хэлтэст ирсэн байна.

0-30 оноо 

0-100

Үндэсний хөтөлбөр . Дэд хөтөлбөр хэрэгжилтийн тайлан мэдээ тайланг

аймгийн Засаг даргын 2014 оны а/267 дугаар захирамжаар баталсан

"Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, төсөвт байгууллага, сумдын

төсөвт байгууллагуудын хяналт шинжилгээ үнэлгээний журам"-ын 7 дугаар

хавсралтаар заасан хүснэгт маягтын дагуу тайлагнаж ажиллана.

Үндэсний хөтөлбөр,дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр орон

нутгийн бодлого, төлөвлөгөө гаргасан эсэх Үндэсний хөтөлбөр,дэд

хөтөлбөрийн болон гаргасан бодлого, шийдвэрийн заалт тус бүрээр

гарган тайлагнана. а/267 захирамжинд заагдсан хугацаанд холбогдох

агентлаг, хэлтэст ирсэн байна.

0-40 оноо 

Үндэсний хөтөлбөр, дэд хөтөлбөр Засгийн газрын тогтоол, аймгийн

ИТХТ-ийн тогтоол зэрэг баримт бичгээр дамжин хэрэгжиж байгаа төрийн

болон нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого иргэдийн амьдралд ямар

үр нөлөө үзүүлснийг хэрэглэгчийн үнэлгээгээр үнэлүүлсэн байдал.

Үндэсний хөтөлбөр,дэд хөтөлбөр. Тогтоол шийдвэрийг үйл

ажиллагаандаа тусгаж хэрэгжүүлсэнээр ямар үр дүн өөрчлөлт

гарсаныг иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаагаар үнэлүүлсэн байна. 0-30 оноо 


