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АЙМГИЙН ХОЛБООДЫН ЖИЛИЙН АЖЛЫГ ДҮГНЭХ
ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Нэг. Аймгийн холбооны менежментийг боловсронгуй болгох чиглэлээр
1.1.Аймгийн холбооны Удирдах зөвлөл, тэргүүлэгчдийн хурлыг зохион байгуулсан
байдал, хурлын шийдвэрүүд, түүний хэрэгжилт
1.2. Үндэсний холбооны Удирдах зөвлөлийн хурлын болон бусад шийдвэрийн биелэлт
1.3. Үндэсний холбоонд ирүүлсэн:

Мэдээ:
................................................
Тайлан:
................................................
1.4. Үндэсний холбооноос олгосон тоног төхөөрөмжийн ашиглалт /баримтаар бичнэ/
Хоёр. Холбоо, хоршоодын хүний нөөцийг хөгжүүлэх чиглэлээр
2.1. Холбоонд ажиллагсадын тоо .......................................
2.2. Холбоонд ажиллагсадаас хоршооны сургагч багшийн гэрчилгээтэй

............................

2.3. Гишүүн хоршоодын тоо: ......................................
Үүнээс:

- шинээр нэмэгдсэн хоршоодын тоо ................................
- холбоонд шинээр нэмэгдсэн ажлын байр

................................

2.4. Хоршооны гишүүдээс мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдагсдын тоо /Хаанаас

зохион байгуулсан ямар сургалтанд хэн оролцсон /
2.5. Хоршоодын менежмент, үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн судалгаа хийж мэдээллийн
сан бүрдүүлсэн байдал /тодорхой бичнэ/
Гурав. Хоршоодын эгнээг өргөтгөж эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлэх
3.1.Гишүүн аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд гарсан ахиц:
Өмнөх онд

тухайн онд

- борлуулалтын орлого

...................

..................

- гишүүдийн тоо

...................

..................

- Тайлан мэдээ ирүүлсэн хоршоод

.........................................

- бүх гишүүдийн хурлаа хийсэн хоршоодын тоо .............................
3.2. Хоршоодын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл,борлуулалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр зохиосон
ажил, улс орон нутгийн чанартай үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон хоршоодын тоо
/Оролцсон хоршоодын нэр, бүтээгдэхүүний нэр, ямар үзэсгэлэн, худалдаанд оролцсон/
3.3.Төсөл, төлөвлөгөө /тендер/ бие даан боловсруулан шалгаруулалтанд оролцсон
хоршоодын тоо /хоршоодын нэр, оролцсон тендерийн нэр, шалгарсан хоршоодын нэр/
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3.4. Хоршооны ажилтай танилцаж үзлэг, шалгалт хийж зөвлөгөө өгсөн байдал /үзлэг

шалгалтанд хамрагдсан хоршооны нэр, он сар, өдөр, шалгалтын үр дүн, төрөл/
3.5. Хоршооны бүх гишүүдийн хуралд оролцсон байдал/хоршоодын нэр, хурал болсон он,

сар, өдөр, газар, хурлаас гарсан шийдвэрийн талаар/
3.6. Шинээр хоршоо байгуулах эрмэлзэл төрүүлэх, хоршооны ач холбогдлыг ойлгуулах
талаар зохион байгуулсан ажил, үр дүн
3.7. Хоршоо, холбоодыг сурталчлах талаар зохиосон ажил, мэдээлэл, веб-д оруулсан
мэдээллүүд
3.8. Шинэ санал санаачлагууд /нэмэлт үйл ажиллагаа, орлого бүрдүүлэлт гм/
Дөрөв. Холбоо, хоршоодын гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг
сайжруулах чиглэлээр
4.1.Орон нутгийн төрийн болон гадаад, дотоодын төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч
байгууллагуудтай хамтарч хэрэгжүүлсэн ажлууд
4.2.Үндэсний холбоотой хамтарч хэрэгжүүлсэн ажлууд
Тав. Холбооны санхүүгийн байдал:
5.1.Холбооны жилийн орлого /бүгд.мян.₮/
- түрээсийн орлого
- гишүүдийн татвар

...............................................
................................................
................................................

- бизнесийн үйл ажиллагааны

...............................................

- бусад

................................................

5.2. Холбооны жилийн зардал /бүгд.мян ₮/
- цалин
- бусад

...............................................
................................................
................................................

5.3. Үндэсний холбоонд төлсөн шимтгэл /мян ₮/

................................................

5.4. Холбооны үндсэн хөрөнгө /мян.₮/

................................................

5.5 Холбоо тухайн жилд зээл, дэмжлэг, төсөлд хамрагдсан байдал
5.6 Өөрийн өмчлөлийн албан ажлын байртай эсэх /байртай бол байрныхаа талаар бичнэ/
5.7. Машинтай эсэх /машинтай бол машиныхаа талаар тодорхой бичнэ/
5.8. Авлага /бүгд.мян₮/

................................................

5.9. Өр төлбөр

...............................................

Тайлбар: Тухайн аймгийн холбооноос санаачлан зохион байгуулсан сургалт, зөвлөгөөн,
хурал, гол ажлуудыг фото зураг болон бичмэл тайлангаар баталгаажуулж хавсаргасан байх

