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№ 

Холбогдох эрх зүйн акт болон 
бодлогын баримт бичгийн 

хэрэгжилтийн талаар 
холбогдох байгууллагаас 

гаргасан шийдвэр, дүгнэлт, 
зөвлөмж 

Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ 

Хүрэх үр дүн 

Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

/Улирал/ 

Хариуцах 
нэгж, албан 
тушаалтан 

1 

Аливаа бодлогын баримт бичгийн 
хэрэгжилтийн тайланг гаргахдаа 
удирдлагын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэн танилцуулга 
оруулах ба өөрийн үнэлгээг 
хүснэгтээр нэгтгэн, хянасан, 
баталгаажуулсан гарын 
үсэгтэйгээр харьяа хэлтэс болон 
ХШҮДАХ-т заасан хугацаанд 
ирүүлж байх 

Бодлогын баримт бичгийн хагас, 
бүтэн жилийн  хэрэгжилтийг гаргахдаа 
даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж хэвших Бодлогын баримт 

бичгийн хэрэгжилтийг 
даргын дэргэдэх 
зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн, 
албан бичгийн 
стандартыг мөрдсөн 
байна. 

Хагас бүтэн жил 
Хэлтсийн 
дарга нар 

 

Албан хаагчид тайлан, хэрэгжилт 
гаргахдаа  хянасан, баталгаажуулсан 
албан тушаалтны нэр, гарын үсгийг 
тавих 

Тогтмол 
Бүх албан 
хаагчид  

Бодлогын баримт бичгийн 
хэрэгжилтийг гаргахдаа  хянасан, 
баталгаажуулсан гарын үсэгтэйгээр 
харьяа хэлтэс болон ХШҮДАХ-т 
заасан хугацаанд хүргүүлж байх 

Тухай бүр 

Хэлтсийн 
дарга нар 

Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 

2 

Барилгын салбар дахь 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн Дэд хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг 
эрчимжүүлэх 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулж 
тайланг Барилга хот байгуулалтын 
яам, аймгийн ХАБЭА-н салбар 
зөвлөлд хүргүүлэх.  

Тайланг холбогдох 
байгууллагуудад 
хүргүүлсэн байна. 

Хагас бүтэн жил 
Барилга, хот 

байгуулалтын 
хэлтэс 

Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн 
сарын аян зохион байгуулах 

4-р улиралд 
Барилга, хот 

байгуулалтын 
хэлтэс 



3 
“Ус” үндэсний хөтөлбөрийн үр 
дүнг ИТХ-аар хэлэлцүүлэх 

Холбогдох байгууллагуудаас 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг авч нэгтгэх 

Хэрэгжилтийг ИТХ-аар 
хэлэлцүүлсэн байна. 

2-3 -р улиралд 
Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 

Хөтөлбөрийн үр дүнг ИТХ-аар 
хэлэлцүүлэх 

4 -р улиралд 
Барилга, хот 

байгуулалтын 
хэлтэс 

4 
Түрээсийн орон сууцны сангийн 
журмыг батлуулж, хэрэгжүүлэх 
ажил зохион байгуулах 

Журмын төслийг шинэчилж 
боловсруулах  

Журмын төслийг ИТХ-
аар хэлэлцүүлсэн байна. 

2-3-р улиралд 
Барилга, хот 

байгуулалтын 
хэлтэс 

Журмын төслийг аймгийн ИТХ-аар 
хэлэлцүүлэх 

4-р улиралд 
Барилга, хот 

байгуулалтын 
хэлтэс 

5 

Аймгийн хэмжээнд хөрс 
бохирдуулагч жорлонгийн тоог үе 
шаттайгаар бууруулах үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг ИТХ-
аар батлуулж хэрэгжилтийн 
тайланг хагас, бүтэн жилээр 
гаргаж тайлагнах 

Төлөвлөгөөг боловсруулах 

Төлөвлөгөөг ИТХ-аар 
хэлэлцүүлсэн байна. 

2-3-р улиралд 
Барилга, хот 

байгуулалтын 
хэлтэс 

Төлөвлөгөөг ИТХ-аар хэлэлцүүлэх 4-р улиралд 
Барилга, хот 

байгуулалтын 
хэлтэс 

6 

Албан хаагчдын эрүүл мэндийг 
хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр урт хугацааны 
тогтвортой хяналт, урьдчилан 
сэргийлэх ажил болгох талаар 
байгууллагын зүгээс анхаарч 
ажиллах 

Албан хаагчдаас  ямар чиглэлээр 
эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдах 
талаар санал авах Эрүүл мэндийн үзлэгт 

хамрагдаж үзлэгийн 
мөрөөр аргө хэмжээ 
зохион байгуулсан 
байна. 

3-р улиралд 
Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 

Албан хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт 
хамруулах 

3-р улиралд 
Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 

Албан хаагчид үзлэгийн мөрөөр 
эмчилгээ хийлгэх 

4-р улиралд 
Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 

7 

Ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн 
санал асуулгыг тодорхой 
хугацаанд тогтмол хийх, ажлын 
байрны орчин нөхцөлийг 
дээшлүүлэх чиглэлээрх ажлыг 
төлөвлөн зохион байгуулж, ахиц 
өөрчлөлтийг тооцсон байх 

Албан хаагчдаас сэтгэл ханамжийн 
судалгааг жилд 2 удаа авах 

Судалгааны үр дүнг 
тооцсон байна. 

1-р улиралд 
4-р улиралд 

Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 

Судалгаагаар ирүүлсэн саналыг 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгаж 
хэрэгжүүлэх 

1-3 –р улиралд 
Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 

Судалгааны дагуу зохион байгуулсан 
ажлыг албан хаагчдад тайлагнаж 
дүгнэлт гаргах 

4-р улиралд 
Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 

8 
Ил тод байдлын шалгуур 
үзүүлэлтийн хэрэгжилтэд тавих 

Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт 
бүрийг эзэнжүүлэх 

Дотоод хяналт хийгдэж,  
шалгуур үзүүлэлт бүрээр 

2-р улиралд 
Мэргэжилтэн 

Б.Солонго 



 
  Төлөвлөгөө боловсруулсан: 

   ГАЗРЫН ТӨЛБӨР, ҮНЭЛГЭЭ, ТАТВАРЫН 
 АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                    Д.БОЛОРЧИМЭГ 

 

хяналтыг улирал бүр хийх, дүн 
шинжилгээний ажлыг 
тогтмолжуулах, сайтад 
байршуулах мэдээллийг бэлтгэх 
чиглэлээр шалгуур үзүүлэлт 
бүрээр эзэнжүүлж ажиллах 

Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн 
хэрэгжилтэд дотоод хяналт хийж, 
тайланг албан хаагчдад танилцуулах 

эзэнжүүлж хэрэгжилтийг 
тооцсон байна. 

Улирал бүр 
Дотоод 

хяналтын 
нэгж 

9 

Аймгийн сайтын Төрийн 
байгууллагуудын мэдээ хэсэгт 
байгууллагын мэдээллийг оруулж 
тогтмолжуулах 

Байгууллагын үйл ажиллагааны 
мэдээллийг аймгийн цахим сайт 
болон байгууллагын цахим хуудсанд 
байршуулж байх 

Мэдээллийг тогтмол 
байршуулсан байна. 

Тухай бүр 
Мэргэжилтэн 

Б.Солонго 

10 

Эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн 
үзүүлэлтийн тайланг ирүүлэхдээ 
нотлох баримттай өнгөрсөн оноос 
өссөн буурсан шалтгааныг 
нэмэлт тайлбартайгаар 
тайлагнах 

Тайланг нотлох баримт, нэмэлт 
тайлбартай тайлагнах. 
 

Тайланг нотлох баримт, 
нэмэлт тайлбартай 
тайлагнасан байна. 

4-р улиралд 
Хэлтсийн 
дарга нар 

 

11 

Аймгаас дэвшүүлсэн зорилтын 
хүрээнд хийх ажлыг байгууллагын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 
тусган хэрэгжүүлж, хэрэгжилт үр 
дүнг сар, улирлаар тооцон гаргаж 
тайлагнаж байх 

Аймгаас дэвшүүлсэн зорилтын 
хүрээнд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 
боловсруулж батлуулах Төлөвлөгөөг батлуулж, 

хэрэгжилтийг тооцсон 
байна. 

2-р улиралд 

Хэлтсийн 
дарга нар 

Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 

Хэрэгжилтийг улирал бүр тооцож 
тайлагнасан байх 

2,3,4-р улиралд 

Хэлтсийн 
дарга нар 

Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 

12 

Хэрэглэгчийн үнэлгээг бодитой 
хийлгэж, иргэдээс гарсан саналыг 
төлөвлөлтөндөө тусган үр дүнг 
тухайн ондоо багтаан тайлагнаж 
хэвших 

2019 онд хийлгэсэн хэрэглэгчийн 
үнэлгээний тайланг албан хаагчдад 
танилцуулах Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж 

үр дүнг тооцсон байна. 

1-р улиралд 
Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 

Хэрэглэгчийн үнэлгээгээр гарсан 
санал, зөвлөмжийг төлөвлөж 
хэрэгжүүлэх 

2-р улиралд 
Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 

Үр дүнг тайлагнах 
 

4-р улиралд 
Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 


