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БАЯНДАЛАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
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№ Зорилт
Хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээ

Тоо 

хэмжээ Хугацаа
Одоо байгаа

 суурь түвшин
Хүрэх түвшин Гарах үр нөлөө

1

ХШҮ тасгийн 01

 тоот зөвлөмжийн 6-

11 дугаар 

зөвлөмжийн 

хэрэгжилтийг хангах.

Зөвлөмжийг сайтар

 уншиж танилцан,аймгийн 

ХШҮ-ны тасгаас арга зүйн 

зөвлөгөө авч ажлын 

төлөвлөгөө боловсруулах.

1 3-р сард

Засаг даргын а/267 

280 дугаар захирамж ХШҮ-

ны тасгийн 01 ба 02 тоот 

зөвлөмж,ЗГ-ын 322 дугаар 

тогтоолтой гүйцэд 

танилцаагүй байна.

ХШҮ-ний баг ажлын

 ойлголтоо дээшлүүлж 

мэдлэг мэдээлэлтэй 

болох. 

Сумын ХШҮ-ний 

багийн ажлын үзүүлэлт 

өмнөх оноос дээшилж 

багийн ажил аймагтаа 10-

аас дотогш байранд 

орсон байх.

2

Дотоод хяналтын

 багийн хяналт 

шинжилгээ үнэлгээ 

хийх ажлын график 

гарган батлуулан 

хэрэгжүүлэх.

Графикын дагуу хяналт

 үнэлгээ хийж үнэлгээг 

Засаг дарга болон даргын 

зөвлөлд танилцуулан 

тухайн байгууллага албан 

тушаалтанд зөвлөмж 

хүргүүлэх.

Тухай бүр 1-4-р улирал

2016 оны хяналтын

 багийн төлөвлөгөөг 

гаргаагүй, ямар нэгэн ажил 

төлөвлөөгүй байна.

Тухайн байгууллага

 албан тушаалтны 

анх үнэлэгдсэн 

үнэлээ ахисан байх.

Ажлын ггүйцэтгэл 

сайжирсан байх.

              СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА                                У.БУЯН-ӨЛЗИЙ

Сумын хөгжлийн Мастер

 төлөвлөгөө ба 

байгууллагуудын хэтийн 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт 

хангагдсанаар бүтээн 

байгуулалт болон 

байгууллагуудын ажил 

үйлчилгээний чанар 

дээшилсэн байх.  

3

Сумын "Мастер 

төлөвлөгөө" ба " 

Байгууллагын хэтийн 

төлөвлөгөө"-ны 2016 

оны төлөвлөгөөг 

хангах

Мастер болон

 Хэтийн төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан 2016 онд 

гүйцэтгэх ажлуудыг  

хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөө гарган 

батлуулах.

1 1-р улиралд

Сумын хөгжлийн мастер

 болон байгууллагын хэтийн 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт 

хангалттай биелэгдэж 

байгаа.

Тухайн онд хийж

 гүйцэтгэх ажлууд 

төлөвлөгөөний дагуу 

бүрэн хэрэгжсэн байх



4

Албан хаагчдын

 "Үр дүнгийн гэрээ" 

болон "Ажлын 

байрны 

тодорхойлолт"-г зөв 

чанартай хийх

 Сумын мастер төлөвлөгөө 

болон байгууллагын хэтийн 

ба жилийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөөтэй 

уялдуулан албан

 хаагчдын Үр дүнгийн гэрээг 

батлагдсан маягтийн дагуу 

хийх,  үндсэн ажил болон 

тусгай захиалгат ажлуудад  

сарчилсан хуваарь 

гаргуулан хэрэгжилтийг 

хангах.Ажлын байрны 

тодорхойлолтыг шинэчлэх 

ажлын хэсэг байгуулах.

1 1-р улиралд

Албан хаагчдын үр дүнгийн 

гэрээ бизнес болон хэтийн 

төлөвлөгөө, байгууллагын 

жилийн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөтэй уялдаа муу 

байна.Ажил үүргийн 

хуваарь

 давхардах ба ажил 

эзэнгүйдэж байна./ 

Нийгмийн зорилтот 

бүлгүүдэд хүрч ажиллах 

талаар//Нийгмийн халамж, 

Нийгмийн ажилтан//Мал 

үржлийн тасаг/

Байгууллагын ажлын

 байрны тодорхойлолт 

шинэчлэгдэн ажил 

үүргийн хуваарь 

тодорхой болсон байх. 

Үр дүнгийн гэрээ зөв  

хийгдэн байгуулагын 

жилийн үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөө бүрэн 

хэрэгжсэн байх.

Байгууллагын албан 

хаагчид Үр дүнгийн гэрээг 

зөв хийж сурсан байх. 

Ажлын байрны 

тодорхойлолтоор ажил 

үүргийн хуваарь 

тодорхой болсон байх.

5

Сумын ЗДТГ-т 

ажиллаж

 байгаа босоо 

удирдлагатай 

мэргэжилтнүүдийн 

ажлын уялдааг 

сайжруулах.

Гурвалсан гэрээнд 

нэмэлтээр

 шаардлагатай зүйл 

заалтуудыг оруулах, 

хэрэгжилтийг танилцуулах, 

ажлын үр дүнгийн гэрээг 

тооцуулахдаа Засаг даргын 

үнэлгээг харгалздаг болох 

зэрэг ажлын уялдаа холбоог 

сайжруулах.

1 1-р улиралд

Гурвалсан гэрээг Засаг

 дарга ба удирдах 

байгууллагатай хийж байгаа 

ч үр дүнгийн гэрээг дүгнэхэд 

сумын засаг даргаар 

дүгнүүлэхгүй гэрээний дүнг 

тооцдог.

Босоо удирдлагатай

 мэргэжилтний Сумын 

иргэдэд үзүүлж буй 

үйл ажиллгаа, ажлын 

уялдаа холбоо 

сайжирч үр дүнгийн 

гэрээ бодитоор 

дүгнэгдэн үнэлэгдэх.

Нэг чиг үүрэгтэй босоо

 удирдлагатай 

байгууллагын үйл 

ажиллагаа суманд үр 

дүнтэй явагдаж иргэдэд 

чанартай хүрдэг болох.

6

Байгууллагын

 "Дотоод журам"-ийг 

шинэчлэх

Дотоод журамд албан

 хаагчдын эд хариуцах , үр 

дүнгийн гэрээг дүгнэх 

,тайлагнах, урамшуулах, 

ажил хүлээлцэх зэрэгт 

журам гарган эрх зүйн 

зохицуулгыг тусгах.

1
2-р 

улиралд

Эд хогшил эзэнгүйдэх,

 ажил хүлээлцэхэд 

хангалтгүй ажиллах үр 

дүнгийн гэрээний 

урамшуулал тодорхой бус 

зэрэг зөрчилтэй. 

Албан хаагч хариуцсан

 хөрөнгөндөө ариг 

гамтай байх, үр 

дүнгийн гэрээг 

чанартай дүгнүүлэх, 

амжилттай ажиллан 

урамшуулал 

тооцуулдаг байх.

Байгууллагын эд хогшил

, тоног төхөөрөмж бүрэн 

бүтэн байх. Албан 

хаагчид тогтвор 

суурьшилтай ажиллах.



7 Өмчийг эзэнжүүлэх.

Орон нутгийн хөгжлийн

 сангийн хөрөнгөөр 

санхүүжин хийгдэж буй  

ажлыг санхүүжүүлэх гэрээг 

сумын Засаг дарга 

гүйцэтгэгч компани аж ахуйн 

нэгжтэй байгуулахдаа уг 

өмчийн өмчлөлийг тусгаж 

байх.

Тухай бүр
1-4-р

 улирал

Орон нутгийн хөгжлийн

 сангийн хөрөнгөөр олон 

ажил чанартай хийгдэж 

байгаа ч зарим нэг ажил 

дээр өмчлөлийн асуудал 

захирамжид тусгагдаагүй 

байна.

Засаг даргын 

захирамжид өмч 

хөрөнгийн эзэмшигч 

ашиглагч тусгагдан 

эзэнжиж ашиглалт 

хамгаалалтын асуудал 

шийдэгдсэн байх.

Өмч бүр эзэнжсэн

 байх.Өмчийн ашиглалт 

хамгаалалт эдэлгээ 

сайжирах.

8

Бодлого

 хөтөлбөрүүд, 

холбогдох эрхзүйн 

акт, шат шатны ИТХ, 

Засаг даргаас 

гаргасан шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг хангах

Бодлого хөтөлбөр 

шийдвэрүүдийн хөтөлгөөг 

сайжруулах, хувийн хэрэг 

үүсгэх, хяналтад авч 

хэрэгжүүлэх. 

Хяналтад

 авсан бүх 

шийдвэр

1-4-р

 улирал

Бүх шийдвэрийн

 хэрэгжилтийн хангаж 

байгаа ч хувийн хэрэг 

үүсгээгүй, хяналтад авсан 

бүртгэлгүй байна.

Бүх шийдвэр 

хөтөлбөрийг  хяналтад 

аван хувийн хэрэг 

үүсгэсэн байх. 

Хэрэгжилтийг хангах 

мэдээллийг хугацаанд 

нь хүргүүлсэн байх. 

Шийдвэр гаргасан дээд

 байгууллагын гаргасан 

шийдвэр орон нутагт 

бүрэн хэрэгжсэн байх. 

Хувийн хэрэг архив 

үүссэн байх.

9

Төсөвт 

байгууллагуудад 

хяналт шинжилгээ 

үнэлгээ хийх 

удирдамж, хуваарийг 

Засаг даргаар 

батлуулах.

Сумын хяналт

 шинжилгээний баг ажлын 

хуваарь гарган 

Байгууллагуудад хэрэгжиж 

буй хөтөлбөр, 

шийдвэрүүдийн 

хэрэгжилтэд хяналт 

шинжилгээ хийх.

1
1-4-р

 улирал

2016 оны хяналт

 шинжилгээний  багийн 

ажлын хуваарь, удирдамж 

гараагүй байна.

Хяналт шинжилгээний

 баг хуваарийн дагуу 

төсөвт байгууллагад 

ажиллах, зөвлөх 

зөрчлийг арилгуулах.

Сумын бүх төсөвт

 байгууллагад хяналт 

шинжилгээ хийж 

зөрчилгүй болсон байх.

10

Төсвийн шууд 

захирагч нар төсвийн 

ерөнхийлөн 

захирагчтай 

байгуулсан гэрээнд 

хяналт шинжилгээ 

хийх. 

Тухайн оны сумыг 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 

суусан заалтыг хариуцан 

хэрэгжүүлэх байгууллагын 

ажлын төлөвлөгөөнба 

түүний хэрэгжилт, Засаг 

даргатай байгуулсан 

гэрээний хэрэгжилтэд 

хяналт шинжилгээ үнэлгээ 

хийх.

2
2 ба 4-р

 улирал

Төсвийн шууд захирагч 

нарын Засаг даргатай 

байгуулсан гэрээ ба үндсэн 

чиглэлд хариуцахаар 

суугдсан ажлуудад хяналт 

шинжилгээ хийж байгаагүй.

Засаг даргатай

 байгуулсан гэрээ ба 

үндсэн чиглэлд 

тусгагдсан ажлуупын 

хэрэгжилтэд хяналт 

шинжилгээ хийж 

хэрэгжээгүй ажлуудын 

биелэлтийг 

эрчимжүүлэх.

Хяналтын багийн ажлын

 төлөвлөгөө хэрэгжсэнээр 

үндсэн чиглэлд суусан 

заалтууд болон төсвийн 

шууд захирагч нар Засаг 

даргатай байгуулсан 

гэрээний хэрэгжилт бүрэн 

хангагдах.



11

Төсөвт байгууллага

 болон төсвийн шууд 

захирагч нарын 

ажилд хийсэн хяналт 

шинжилгээ 

үнэлгээний багийн 

ажлын тайланг Засаг 

даргын зөвлөлд 

тайлагнах. Мөн 

аймгийн Хяналт 

шинжилгээ 

үнэлгээний тасагт 

хүргэх.

Хяналт шинжилгээний 

багийн төлөвлөгөөт ажлыг 

хуваарийн дагуу зохион 

явуулж байгууллагын 

үнэлгээ болон тайланг 

Засаг дарга ба аймгийн 

хяналт шинжилгээ 

үнэлгээний тасагт хүргэх 

ажлыг хугацаанд нь хүргэх.

Тухай бүр 1-4 улирал

Хяналт шинжилгээний

 багийн ажлын тайланг 

сумын Засаг даргад 

танилцуулдаг ч аймгийн 

Хяналт шинжилгээ 

үнэлээний тасагт хүргүүлж 

байгаагүй.

Аймгийн Хяналт

 шинжилгээ үнэлгээний 

тасагт ажлын 

тайлангаа хүргүүлэн 

зөвлөгөө авч ажлын 

уялдааг нягт болгох. 

Мөн төсөвт 

байгууллага болон 

төсөв захирагч нарын 

үйл ажиллагаа, 

гэрээнд хийсэн хяналт 

үнэлгээний дагуу 

зөрчлийг арилгуулсан 

байх..

Хяналт шинжилгээ

 үнэлгэний багийн ажлын 

нөлөөгөөр 

байгууллагуудын дарга 

эрхлэгч, албан хаагчдын 

ажлын чанар сайжирсан 

байх. Ажлын уялдаа  ба 

бүтээмж сайжирсан байх.

12

СӨБ-ын чанар 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх

Хамран сургалт, 

мэргэжлийн багшийн 

хангалт, хувилбарт 

сургалтыг зохион 

байгуулах,сургалтын 

байгууллагын 

хэрэглэгдэхүүний тоог 

нэмэгдүүлэх.

12
1-4-р

 улиралд

Хувилбар сургалтыг 

эхлүүлж байна.

Мэргэжлийн багшаар 

хангагдсан, хувилбарт 

сургалт үр дүнгээ 

өгсөн, 

хэрэглэгдэхүүний 

хүрэлцээ хангагдсан 

байх.

СӨБ-ын чанар хүртээмж 

нэмэгдсэн байна.

13

ЕБС-ын дотоод 

менежментыг 

шинэчлэх.

Бүх албан хаагчын ажил 

үүргийг тэнцвэржүүлж, хамт 

олны эерэг уур амьсгалыг 

бүрдүүлэн шинэчлэн зохион 

байгуулах

1 1-2-р улирал

Ажил үүргийн хуваарь 

тэнцвэргүй, нэгэн хэвийн 

байдалд дасаж, ажлын 

чанар үр өгөөж муутай 

байсан.

Ажлын хуваарь 

тэнцвэржиж, 

хариуцлагын 

тогтолцоо дээшсэн 

байх.

Ажлын бүтээмж чанар 

дээшилж, хамт олны 

эелэг уур амьсгал 

бүрэлдсэн байх.

СУМЫН ИТХурал, ЗАСАГ ДАРГАД



14

Сумын ИТХ-аас

томилогдож байгаа

хяналтын зөвлөлийн

үйл ажиллагааг

эрчимжүүлж, орон

нутгийн хөгжлийн

сангийн хөрөнгөөр

хийгдэж байгаа ажил

арга хэмжээний

явцад тавих хяналтыг

сайжруулах 

Хяналтын зөвлөлийг 

гишүүдийг шинэчлэн, ажлын 

төвөлөгөө гаруулан 

батлуулж хэрэгжилтийг 

хангах.

1 1-4-р улирал

Хяналтын зөвлөл 2013 онд 

байгуулагдсан боловч 

худалдан авах ажиллагаанд 

хяналт хийж байгаагүй.

Орон нутагт хийгдэж 

байгаа бүх худалдан 

авах ажиллагаанд 

хяналт хийж, ИТХ 

болон Засаг дарга ба 

ЗД-ын зөвлөлд 

танилцуулж, худалдан 

авах ажиллгааг 

хуулийн дагуу 

явуулахад зөвлөгөө 

өгөн тусладаг байх.

Худалдан авах 

ажиллагаа хуулийн дагуу 

явагдаж, иргэдийн хүссэн 

санал санаачлага бүхэн 

хийгдэж байх.

15

Орон нутгийн

хөгжлийн сангийн

хууль эрх зүйн орчин,

төсөв, зарцуулалт,

хийгдэж байгаа

ажлын явц байдал,

чанарын талаар

мэдээллийг иргэд

олон нийтэд ил тод

мэдээлэх ажлыг

улирал бүр зохион

байгуулж хэвших 

Иргэдэд мэдээллийг хүргэж 

ажиллах
Тухай бүр 1-4-р улирал

Худалдан авах 

ажиллагааны явц ба үр дүнг 

сумын вэб сайт, Сумын FM 

радио, ТГ-ын facebook, 

улирал бүрийн хэвлэлээр 

байнга мэдээлж байна.

Мэдээллийг түгээх 

хэрэгслийг олон 

болгон чанаржуулах, 

давтамжыг ихэсгэх.

Иргэн бүр орон нутагтаа 

хийгдэж байгаа худалдан 

авах ажиллагааг мэдэж 

хяналт хийдэг 

болох.Үүнийг даган 

худалдан авах 

ажиллагаанд оролцогчын 

тоо өсөх ба  чанар 

дээшилсэн байх.
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 Сумын Засаг даргын

 Тамгын газрын 

даргын үр дүнгийн 

гэрээнд “Гүйцэтгэл 

сайжруулах 

төлөвлөгөөний 

төлөвлөлт хэрэгжилт 

чанар үр дүнгийн 

талаар” хөтөлбөр 

арга хэмжээг нарийн 

тусгаж, хэрэгжилтэнд 

нь хяналт тавьж 

ажиллах 

Менежерийн үр дүнгийн 

гэрээг байгуулахдаа 

Аймгийн ТГ-ын хэлтэс тасаг 

бүрийн ажлын чиг үүрэг 

бүхий ажлуудыг оруулан 

хийж байх.

1 1-р улиралд

Үр дүнгийн гэрээнд 

Гүйцэтгэл сайжрууоах 

төлөвлөгөө хйих, 

гүйцэтгэлийг хангах заалт 

ороогүй байна.

Менежерын үр 

дүнгийн гэрээнд 

гүйцэтгэл сайжруулах 

төлөвлөөг тусгаснаар 

орхигдсон зөрчилтэй 

ххийгддэг ажлууд 

жигдэрнэ.

Сумын Засаг даргын үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө, 

аймгийн ТГ-ын газар, 

хэлтэс тасаг бүрийн үйл 

ажиллагаа суманд бүрэн 

хэрэгжсэн байх.

17

Орон нутгийн

хөгжлийн сангаар

хийгдсэн ажил арга

хэмжээг ашиглалтанд

хүлээж авахдаа

хяналтын үнэлгээг

ажлын даалгаварын

дагуу бүрэн зөв

хийж, чанаргүй болон

дутуу ажлыг

ашиглалтанд хүлээж

авахгүй байх 

Тендерын ажлыг хүлээн

 авах комисс ба хяналтын 

зөвлөлийг хамтран 

ажиллуулаж байх.

Тухай бүр 1-4-р улирал

Аливаа хийгдсэн ажлыг 

 хүлээн авах комисс 

томилогдон ажлын 

даалгавар болон техникийн 

тодорхойлолтын дагуу 

гүйцэтгэлийг шалган хүлээн 

авч байна. Хяналтын 

зөвлөлтэй хамтран 

ажилладаггүй.

Хяналтын зөвлөл ба 

ажил хүлээн авах 

комисс хамтран 

ажиллаж гүйцэтгэсэн 

ажлыг хүлээн авахад 

уг ажлын хяналт ба 

чанар дээшилж, 

чанаргүй бүтээгдэхүүн 

хүлээн авдаг үзэгдэл 

арилна.

Чанартай худалдан 

авалт хийснээр иргэдэд 

мөн чанартай 

бүтээгдэхүүн хүргэж, 

хөрөнгө үр ашиггүй 

үрэгдэх үзэгдэл арилна. 

СУМЫН ЗДТГАЗАРТ
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Сумын хэмжээнд 

гарсан “Гүйцэтгэл 

сайжруулах 

төлөвлөгөө”-ний 

хэрэгжилтийг 

эрчимжүүлэх 

зорилгоор тухайн 

суманд үйл 

ажиллагаа явуулж 

буй төсвийн 

байгууллагууд уг 

төлөвлөгөөнд өөрийн 

салбарын чиглэлээр 

болон нийт төсвийн 

байгууллагууд 

хэрэгжүүлэхээр 

заасан арга 

хэмжээнүүдийг тусган 

байгууллагын 

“Гүйцэтгэл 

сайжруулах 

төлөвлөгөө”-г гарган 

хэрэгжүүлж ажиллах 

Төсөвт байгууллага бүр

 гүйцэтгэл сайжруулах 

төлөвлөө гарган сумын 

ЗДТГ-т нэгтгэх.

1 1-р улиралд

Өнгөрсөн онуудад ЗДТГ,

 13-р цэцэрлэгээс бусад 

байгууллага гүйцэтгэл 

сайжруулах төлөвлөгөө 

гаргаагүй байна.

Байгууллагын ба 

сумын

 нэгдсэн гүйцэтгэл 

сайжруулах 

төлөвлөгөөг чанартай 

хийж хэрэгжилт нь 

хугацаандаа чанартай 

хийгдэж хэрэгжсэн 

байх.

Сумын төсөвт 

байгууллага

 бүрт хэрэгжиж байгаагүй 

орхигддог, хоцрогддог, 

зөрчилтэй аливаа ажил 

чанаржсан байх. 

19

Сум агентлагын  

хяналт шинжилгээ 

үнэлгээний нэгжийн 

ажилтнууд, төсвийн 

байгууллагын дарга 

эрхлэгч нарыг 

чадавхижуулах 

сургалтыг нэгдсэн 

байдлаар зохион 

байгуулж,  сургалтын 

үр дүнд хяналт тавьж 

ажиллах

ХШҮ-ний зорилт болон

 гүйцэтгэх ажлийн чиг үүрэг, 

төлөвлөгөөний талаар 

байгууллагын дарга,эрхлэгч 

нарт сургалт хийх 

1 2-р улиралд

Байгууллагын дарга ба 

албан хаагчдад сургалт 

хийж байгаагүй ба нийт 

албан хаагчид энэ талаар 

бага мэдээлэлтэй байна.

Бүх албан хаагчид

 ХШҮ-ний талаар 

мэдлэгтэй болсноор 

өөриийн ажлыг 

чанаржуулах, ХШҮ-ний 

нэгжийн ажлын 

бүтээмж дээшлэх.

Байгуулагын дарга 

эрхлэгч нар ХШҮ-ний 

талаар бүрэн ойлголттой 

болсноор  он онд хийх 

ажлын төлөвлөгөө 

тодорхой, цэгцтэй 

байлгах нь уламжлал 

болсон байх.
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 Зөвлөмжөөр өгсөн

 үүрэг чиглэлийг 

сумын “Гүйцэтгэл 

сайжруулах 

төлөвлөгөө”-нд бүрэн 

тусгаж, төсвийн 

байгуулагуудад албан 

тоотоор хяналтанд 

хүргүүлэх арга 

хэмжээг жил бүр 

хэрэгжүүлж хэвших 

Аливаа албан бичиг, 

зөвлөмж, шийдвэрүүдийг 

хяналтад авч, хэрэгжүүлэх 

байгуулага мэргэжилтэн 

бүрт албан тоотоор 

хүргүүлэн хэрэгжилтийг 

хангуулах.

Тухай бүр
1-4-р

 улиралд

Зөвлөмжийг байгууллага

 бүрт хүргүүлж байгаа ба 

хэрэгжилтийг авахгүй 

байна.

Байгууллага бүр

 зөвлөмжийн дагуу 

ажлын төлөвлөгөө 

гарган хэргжүүлж 

зөрчил арисан байх

Аливаа зөвлөмжийн

 хэрэгжилт хангагдан 

зөвлөмж үр дүнгээ өгсөн 

байх.

21

Төлөвлөгөө болон 

тайлан мэдээллийг 

аймгийн Хяналт 

шинжилгээ 

үнэлгээний тасгаас 

өгсөн нэгдсэн 

зааварчилга, хүснэгт 

маягтын дагуу гаргаж 

хэвших

Загвар маягтийн дагуу 

 төлөвлөгөө гаргах, 

тайлагнаж хэвших. Тухай бүр 1-4-р улирал

2016 оноос загвар

 маягтын дагуу төлөвлөгөөг 

хийж байна. 2015 онд буруу 

маягтаар хүргүүлж байсан.

Бүх  төлөвлөгөө 

тайлан зөв маягтын 

дагуу бүрэн тодорхой,  

тоон болон чанарын 

үзүүлэлтээр 

тодорхойлогдсон 

байдлаар хийгдэж 

хэвших.

Бүх  төлөвлөгөө 

тайлан зөв маягтын дагуу 

бүрэн тодорхой,  тоон 

болон чанарын 

үзүүлэлтээр 

тодорхойлогдсон 

байдлаар хийгдэж 

хэвших.

22

Гүйцэтгэл 

сайжруулах

 төлөвлөгөө болон 

түүний хэрэгжилт 

тайлан мэдээллийг  

аймгийн Засаг 

даргын 2014 оны 

а/267 дугаар 

захирамжаар 

баталсан журам 

аргачлалд заасан 

хугацаанд  аймгийн 

“Omnogovi.gov.mn” 

сайтад байршуулах, 

хугацаа хоцруулахгүй 

байх 

Төлөвлөгөө ба

 хэрэгжилтийг сайтад 

байршуулан  нийтэд 

мэдээлэх.

Тухай бүр 1-4-р улирал

Аймгийн мэдээллийн

 сайтад байршуулж 

байгаагүй.

Аймгийн ЗД-ын а/267

 дугаарт захирамжын 

дагуу төлөвлөгөө ба 

хэрэгжилт хугацаандаа 

мэдээлийн сайтад 

байршсан байх.

Иргэд мэдээллээр 

хангагдсан байх.
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Тайлан мэдээний

 хэрэгжилтийн явцад 

үнэлгээ өгөхдөө 

Засгийн газрын 2013 

оны 322 дугаар 

тогтоолоор баталсан 

“Захиргааны 

байгууллагын хяналт 

шинжилгээ 

үнэлгээний нийтлэг 

журам”-д заасан 

“Тоогоор илэрхийлэх 

боломжгүй бодлогын 

зорилт арга хэмжээг 

үнэлэх аргачлал”-ын 

дагуу үнэн зөв 

үнэлэхэд суралцах 

Сумын ХШҮ-ний 

нэгжийн бүх гишүүд ЗГ-ын 

322 дугаар тогтоолыг 

судлах.

1 1-р улиралд

ЗГ-ын 322 дугаар

 тогтоолын үнэлгээ хийх 

журам аргачлалыг бүрэн 

судлаагүй, тодорхой 

мэдлэггүй байна.

Журам,аргачлалтай

 танилцаснаар ХШҮ-

ний нэгжийн гишүүд  

ХШҮнэлгээ хийсэн 

аливаа байгууллагын 

болон дарга 

эрхлэгчийн ажил 

байдлын үнэлгээг 

бодитойгоор харах, 

үнэн зөв гаргаж сурсан 

байх .

ХШҮ-ний нэгжийн

 тайлан мэдээний 

үнэлгээ ба гаргасан 

зөвлөмж үнэн зөв, 

хэрэгжүүлэх 

байгууллагад үр дүнтэй 

байх.

ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЯНАСАН                       

ХШҮ-НИЙ БАГИЙН АХЛАГЧ                                                                  Ө.ИДЭРХАНГАЙ
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