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д/д Хийгдэх ажлууд Хугацаа Хариуцах эзэн Хүрэх үр дүн 

1 
Төлөвлөгөө хийж батлуулж, биелэлтэнд нь 
хяналт тавьж ажиллах 

жилдээ 
Тамгын газрын 

дарга 

байгууллагуудын үйл ажиллагаа 
сайжирч, иргэдэд үзүүлэх 
үйлчилгээний чанар дээшилнэ 

2 

Сум дундын эмнэлэг, “Оргилдоржшүг” 
эмийн сангийн  үйл ажиллагаанд хяналт, 
шинжилгээ үнэлгээ хийж, заавар зөвлөгөө, 
илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах 

2-р улиралд Ажлын хэсэг 

байгууллагууд үйл ажиллагаа, 
хууль, дүрэм, журмын хэрэгжилт 
сайжирна 

3 

Соёлын төв, Хандизель, Ханбогд хот 
тохижилт  ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагаанд 
хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийж, заавар 
зөвлөгөө, илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
арилгуулах 

3-р улиралд Ажлын хэсэг 

байгууллагууд үйл ажиллагаа, 
хууль, дүрэм, журмын хэрэгжилт 
сайжирна 

4 

Сургууль,  21, 22-р цэцэрлэгийн үйл 
ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ үнэлгээ 
хийж, заавар зөвлөгөө, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг арилгуулах 

2-р улиралд Ажлын хэсэг 

байгууллагууд үйл ажиллагаа, 
хууль, дүрэм, журмын хэрэгжилт 
сайжирна 

5 

Тамгын газрын өдөр тутмын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж, заавар 
зөвлөгөө өгч, илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
арилгуулах 

тогтмол Ажлын хэсэг 

хууль, дүрэм, журмыг хэрэгжүүлж, 
ажиллаж сурах, иргэдэд үзүүлэх 
төрийн үйлчилгээ сайжирна. 

6 
Байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын 
гаргасан эрхийн актын хууль эрх зүйн 
үндэслэл, албан хэрэг хөтлөлтийн 

6-р сард 
Засаг даргын 

орлогч, тамгын 
газрын дарга 

Гаргаж байгаа эрх зүйн актуудыг 
хууль нийцүүлэн зөв гаргаж сурах 



стандарт, зөв бичгийн дүрмийн алдааг 
шалгах  

7 
Байгууллагуудын санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийх 4, 7,10-р сард 

Санхүүгийн 
албаны дарга, 
ажлын хэсэг 

санхүүгийн үйл ажиллагаа 
жигдэрч, төсвийн хөрөнгийг зөв 
зохистой зарцуулах  

8 
Байгууллагуудын өмч хөрөнгийн 
хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэлд хяналт 
тавих 

6,12-р сар 
ажлын хэсэг, өмч 
хамгаалах зөвлөл 

хамтарч 

Эд хөрөнгийн бүртгэлээр тавих 
хяналт, хадгалалт, хамгаалалт 
дээшилнэ. 

9 
Тамгын газрын алба хаагчдын ажлын цаг 
ашиглалт, ёс зүй, хэм хэмжээ, ажлын 
сахилга хариуцлагад хяналт тавих 

сар бүр 
тамгын газрын 

дарга 

ажлын цаг ашиглалт, ажлын 
сахилга хариуцлага дээшлэх 

10 
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг хэрхэн  
шийдвэрлэж байгаад хяналт тавих жилдээ ажлын хэсэг 

өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 
сайжирч, хариуг эзэнд нь заавал 
өгч байх 

11 
Төрийн алба хаагчдын хувийн хэргийн 
бүрдүүлэлтэнд хяналт тавьж заавар 
зөвлөгөө өгөх 

улирал бүр 
тамгын газрын 

дарга 

хувийн хэргийн бүрдэлт, 
хөдөлгөөний тайланг үнэн зөв 
хийж сурах 

12 
Байгууллагын харуул хамгаалалтын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг арилгуулах 

тогтмол 
тамгын газрын 

дарга 

Байгууллагын харуул 
хамгаалалтын үйл ажиллагаа 
сайжирна. 
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