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№ 

 
            Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудал 

 
Хугацаа 

 
 Хариуцах  эзэн 

1. 2013 оны ажлын тайлан, 2014 оны ажлын 
төлөвлөгөө хэлэлцэх, бүх ажилчдын хурал 
зохион байгуулах тухай 

1-р сард  
Зохион 

байгуулалтын 
алба 

2. Хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдээс ирүүлсэн 
дуудлага, санал гомдол, энэ чиглэлээр 
авсан арга хэмжээний дүнг нэгтгэсэн 
сонсгол 

1-р сард  
ЗБА , Шуурхай 

3. Газрын нийт ажилчдын цаг ашиглалтын 
талаарх мэдээлэл 

Улирал 
тутам 

ЗБА, Дотоод 
хяналт 

4. Газрын үйл ажиллагааг шинэчлэн зохион 
байгуулах тухай 

2-р сард Зохион 
байгуулалтын  

алба 

5. 2013  оны  болон 2014 оны эхний хагас 
жилийн   тайлан тэнцэл хэлэлцүүлэх 

2-р сард  
7-р сард 

Санхүүгийн алба 

6. Хүнсний хангамж  аюулгүй байдлыг 
сайжруулах талаар зохиож буй ажлын явц, 
байдлыг хэлэлцүүлэх  

2-р сард Санхүүгийн алба 

7. Хууль тогтоомж, гаргасан тушаал 
шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавьсан 
талаарх  мэдээлэл 

 
Улирал 
тутам 

ЗБА, Дотоод 
хяналт 

8. Байгууллагын 2013-2014 оны үйл 
ажиллагаанд  шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 
хяналт –шинжилгээ, үнэлгээ хийж, санал 
дүгнэлт  танилцуулах 

 
3-р сард 

ЗБА, Хяналт 
үнэлгээ 

9. Алба, харъяа газруудын ажлын үр дүнг 
шалгах, байр эзлүүлэх тухай журам, 
мэргэшсэн баг шалгаруулах журмын төслийг 
хэлэлцэх  

3-р сард Зохион 
байгуулалтын 

алба 

10. Ажлын байрны эрүүл ахуйн стандарт 
хангалтыг зохион байгуулж буй явцын тухай. 

4-р сард Үйлчилгээний 
алба 

11. Цахим архивын бүрдүүлэлт, архивын ажлын 
талаар мэдээлэл 

5-р сард Зохион 
байгуулалтын 

алба 



12. Чанарын  багуудын ажилд дэвшилт арга 
хэлбэрүүдийг нэвтрүүлж буй явц, мэргэшсэн 
багийг   төлөвшүүлж  байгаа  байдал 

5-р сард Үйлчилгээний 
алба 

13. ISO-9001-2010-ын хэрэгжилтийн  явцыг  
шалгах  ажлын хэсгийн зөвлөлгөөг 
хэрэгжүүлж байгаа байда 

5-р сард ЗБА 

14. Ариун цэврийн материалын норм,  
хангамжийн ажлыг зохион байгуулж байгаа 
явц, байдал 

5-р сард Үйлчилгээний 
алба 

15. Байгууллагыг шинэчлэн зохион байгуулах 
талаар хэлэлцүүлгийн дүнг хэлэлцэх.  

5-р сард ЗБА 

16. Газрын 2014 оны эхний хагас жилийн ажлын 
тайланд  хяналт шинжилгээ хийсэн тухай 
танилцуулга 

7-р сард ЗБА, Хяналт 
үнэлгээ 

17. Төрийн ордны  цахилгаан хангамжийн 
шинэчлэлийн үр дүнгийн тухай 

8-р сард Барилгын алба 

18. ТЗҮЭГ  харъяа байгууллагуудын хэмнэлт, үр 
ашиг, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийн үр 
дүнгийн тухай 

 
8-9-р сард 

Санхүүгийн алба 

19. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын тухай. 9-р сард Зохион 
байгуулалтын 

алба 

20. Харьяа байгууллагын дарга нарын үйл 
ажиллагааны талаарх сонсгол   АҮЦ, Хэвлэх 
үйлдвэр, БНЗахиргаа 

9-р сард Зохион 
байгуулалтын 

алба 

21. Үйлчилгээний ажилчдын өдрийг угтаж 
хийсэн ажил, авах арга хэмжээний  тухай 
танилцуулга 

9-р сард Үйлчилгээний 
алба 

22. Хөдөлмөрийн аварга шалгаруулах, шагнал 
урамшуулал алба,  харьяа байгууллагуудын 
оны үйл ажиллагааг дүгнэсэн  тухай 

12-р сард Зохион 
байгуулалтын 

алба 

23. ТЗҮЭГ-ын 2014 оны үндсэн хөрөнгө, бараа 
материалын тооллого, тооцоо бодолтын 
дүнгийн тухай. 

12 –р сард Санхүүгийн алба 

 

 

Зохион байгуулалтын алба 

 

 

 


