
Өөрийн үнэлгээний тайлан 

бичихдээ юуг анхаарах вэ? 

Н.Нарангэрэл, 

ЭМХТ, МИЛА 



Түгээмэл тохиолддог  

нийтлэг алдаа 1: 

Бичсэн тайлан нь тухайн шалгуур үзүүлэлтийн 
гол-үндсэн агуулга-санаатай 
тохирохгүй/авцалдахгүй байх. ЯАГААД? 

- Анхаарал хандуулж уншин, ойлгоогүйгээс 

- Цагийг нь тулгаснаас 

- Үүнийг хэн л уншив гэж ханддагаас 

- Хийсэн ажил байхгүйгээс ямар ч холбогдолгүй, хаа 
хамаагүй ажлыг албаар хамаатуулдагаас 

 

Тиймээс, утга-агуулга-үгийг маш сайн уншиж 
ойлгосны дагуу биелэлтийг чиглүүлэн, яг тухайн 

үйл ажиллагааны биелэлтийг гаргах хэрэгтэй 
байна!  



Түгээмэл тохиолддог  

нийтлэг алдаа 2: 

Хэт дэлгэрэнгүй-нуршуу, тойруулж бичих. 
ЯАГААД? 

- Бичгийн ур чадвар султайгаас 

 

 
Тиймээс, биелэлтийг тайлагнахдаа товч, 
тодорхой, ойлгомжтой байхад анхаарах:  

Хэн-хэзээ-юуг-ямар хугацаанд-хаана-яагаад-
хэрхэн хийсэн гэсэн асуултад хариулагдах 

зарчмыг баримтлах! 

 

 
 



Түгээмэл тохиолддог  

нийтлэг алдаа 3: 

Тайлангаас харахад, боловсруулалт 

маш муу, санаа давхардсан, эмх 

цэгцгүй, ойлгомж муутай, 
өгүүлбэрүүд маш их байдаг!  

 

 



Түгээмэл тохиолддог  

нийтлэг алдаа 4: 

Утга, найруулга, үг үсгийн 

алдаа түгээмэл байдгийг 

анхаарах!  
 

 



Түгээмэл тохиолддог  

нийтлэг алдаа 5: 

Шалгуур үзүүлэлтийг тайлант 

хугацааны үед ямар байгааг 

гаргах /тоо, хэмжээг гаргах/ 
 

 



Түгээмэл тохиолддог  

нийтлэг алдаа 6: 

ЭМС болон бусад тушаал, 

шийдвэр, хөтөлбөрийн  биелэлт- 

яг тухайн үйл ажиллагааны 

чиглэлээр хийсэн ажлаа 

тайлагнах шаардлагатай 

 
 

 



Түгээмэл тохиолддог  

нийтлэг алдаа 7: 

Ажлын хэсэг, сургалт, уулзалт- 

зохион байгуулсан хугацаа, 

оролцогсод, зорилго, үр дүн, 

дугаар зэргийг тодорхой оруулж 

байх! 

 
 

 



Түгээмэл тохиолддог  

нийтлэг алдаа 8: 

Тайланд ном, судалгааны тайлан, 

гарын авлага, хөтөлбөр зэрэг 

бодитоор гарсан ажлыг 

зурагжуулах, хэмжигдэхүйц байх 

тал дээр анхаарах!!! 
 

 
 

 



Түгээмэл тохиолддог  

нийтлэг алдаа 9: 

Албан тоот, тушаал батлагдсан 

дугаар, сар, өдрийг бичиж байх! 

 
 

 
 

 



Түгээмэл тохиолддог  

нийтлэг алдаа 10: 

 

Үр дүн, ач холбогдлыг үйл 

ажиллагаа/шалгуур үзүүлэлт бүр 

дээр томъѐолон гаргах хэрэгтэй 

байгааг онцгойлон анхаарах!  

Үүнийг орхигдуулдаг, огт бичдэггүй! 

 
 

 



Жишээ: 

















Боломжийн бичигдсэн: 



Боломжийн бичигдсэн: 



Үнэлгээ: 

Оноо Хэдийд тавигдах вэ? 

5 оноо Зохицуулалт+/хэрэгждэг/хэвшсэн/үнэлж дүгнэх 

хэвшсэн/үр дүн+=100 хувь 

4 оноо Зохицуулалт+/хэрэгждэг/хэвшээгүй/үнэлж дүгнэх 

заримдаа/үр дүн тодорхой биш=90 хувь 

3 оноо Зохицуулалт+/бүрэн хэрэгжээгүй/үр дүн гарч эхэлж 

байгаа=80 хувь 

2 оноо Зохицуулалт шаардлага хангахгүй/ эхлэл төдий 

хэрэгждэг/үр дүнгүй-=70 хувь 

0 оноо Огт хийгдээгүй 



Амжилт хүсье 


