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ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  
АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТАЙЛАН 
2016.11.04 

Тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг, 

авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх 

чиглэлээр тус онд дэвшүүлсэн зорилт, жил, улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга 

хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэн ажилласан бөгөөд тухайн  жилд хийгдсэн ажил, хүрсэн 

үр дүнг үүгээр тайлагнаж байна. 

Нэг. Хуулиар хүлээсэн үүргийн биелэлт 

Тайлант хугацаанд Авлигын эсрэг болон Нийтийн албанд нийтийн болон 

хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, аймгийн ЗДТГ-ын холбогдох хэлтсүүдээс 

тусгагдсан заалтуудын хэрэгжилтийг нэгтгэн гаргаж, иргэд, олон нийтэд нийтийн 

арга хэмжээнүүдээр,  АТГ-ын УССГХ зэрэг газруудад явцын талаар мэдээлж, 

авлигын ерөнхий нөхцөл байдлын талаар аймгийн Засаг даргын Даваа гаригийн 

“Шуурхай” цуглаанд мэдээлэх зэрэг багц ажлыг хууль тогтоомжид заагдсан 

хугацаанд нь зохион байгууллаа. 

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, соён 

гэгээрүүлэх, иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох, иргэдийн оролцоог идэвхжүүлж, ил 

тод, нээлттэй, шударга, хүнд сурталгүй орчинг төрийн байгууллага, төрийн албан 

хаагч бүр хэвшүүлэх зорилгыг үргэлжлүүлэн тус оны төлөвлөгөөг боловсруулсан. 

Төлөвлөгөөг боловсруулахдаа Авлигатай тэмцэх газраас сонгон шалгаруулсан 

“Шинжээчдийн баг”-аас өмнөх оны тайланд өгсөн үнэлгээ,  Олон нийттэй харилцах 

албанаас зохион байгуулсан “21” хоногийн уулзалт, хэлэлцүүлгээр иргэд, олон 

нийтээс гаргасан санал, шүүмжлэл, “Дундговь-Иргэний нийгмийн байгууллагуудын 

сүлжээ” төрийн бус байгууллага болон төрийн албан хаагчдаас гаргасан санал, 

санаачилга, төрийн байгууллагаас авлигын эсрэг явуулж буй үйл ажиллагааг 

үнэлэх аргачлалын дагуу боловсруулан, Авлигатай тэмцэх газраар хянуулж, 

аймгийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/42 тоот 

захирамжаар батлан хэрэгжилтийг зохион байгууллаа. Үүнд: 

- Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл 

ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөөг www.dundgovi.gov.mn аймгийн вэб сайтны 

http://www.dundgovi.gov.mn/
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Эрх зүйн актууд хэсгийн Засаг даргын захирамж хэсэгт, Нутгийн удирдлага 

хэсгийн аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн Ил тод 

хэсэгт, мөн able.mn програмын олон нийт хэсгүүдэд тус тус байршуулахын 

зэрэгцээ шуудангаар 15 сум, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 

хэлтэс, агентлагуудад албан бичгийн хамт хүргүүлэн явцын хэрэгжилтийг тухай 

бүр тооцон ажиллалаа.  

- Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дэргэдэх Олон нийттэй харилцах 

алба нь иргэд, олон нийт, албан хаагч, албан тушаалтан хэнээс ч үл хамааран 

мэдээлэл, санал хүсэлт, гомдол, зөрчлийн талаарх мэдээллийг 

www.dundgovi.gov.mn, dundgovi news,  /facebook.com/dundgovi7059106, 

/twitter.com/7059106, www.7059106.mn, 7059106@yahoo.com, sanal@7059106.mn 

хаягуудаар хүлээн авч, аймгийн Засаг даргын Даваа  гаригийн “Засаг даргын 

Шуурхай” цуглаанаар мэдээлж иргэд, олон нийтэд хүргэж байна. 

/Нотлох баримтад аймгийн төрийн байгуулагуудын үйл ажиллагаа, бодлого шийдвэрийн 

талаар санал хүсэлтээ илгээх хуудсаар тараасан материалыг хавсаргав./ 

Долоо хоног бүр “Засаг даргын шуурхай” цуглаанаар аймгийн ЗДТГ-ын 

болон Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, агентлаг, сумын ЗДТГ-аас тус 7 хоногт 

хийгдсэн ажил арга хэмжээ, ирэх 7 хоногт зохион байгуулагдах ажлыг урьдчилан 

мэдээлэхийн зэрэгцээ цаг үеийн болон бусад холбогдох мэдээллүүдийг хэлтэс, 

агентлагууд хуваарийн дагуу “Шуурхай цуглаан”, “АС Цогцолбор/FM107.5/”,  

“Дундговь TV”-ээр иргэд, олон нийтэд шууд дамжуулж байна. Олон нийттэй 

харилцах алба /7059106 шууд утас/-д иргэд, байгууллагуудаас ирүүлсэн гомдол, 

мэдээллийг хүлээн авч, түүнийг хэрхэн шийдвэрлэсэн, шийдвэрлэхээр хийгдэж 

буй ажил, арга хэмжээний талаарх хариуг “Засаг даргын Шуурхай” цуглаанаар 

нийтэд  мэдээлж хэвшүүллээ. 

- Аймгийн 15 

сумыг цахим видео 

хурлын төхөөрөмжөөр 

холбох ажлыг  Орон 

нутгийн хөгжлийн 

сангийн хөрөнгө 

оруулалтаар хийхээр 

шийдвэрлэсэн бөгөөд 

одоогийн байдлаар 

Өлзийт, Сайхан-Овоо, 

http://www.dundgovi.gov.mn/
mailto:7059106@yahoo.com
mailto:sanal@7059106.mn
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Баянжаргалан сумдад тавигдаад байна.   

-Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан зарим ажил 

үйлчилгээг “Иргэний нийгмийн байгууллагуудын сүлжээ” ТББ-аар 2013 оноос эхлэн  

гүйцэтгүүлж, тус онд  Авлигаас урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг Хүнс 

хөдөө аж ахуйн газар, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар, аймгийн төвийн  2, 

3, 4 дүгээр сургууль, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дугаар цэцэрлэгүүдийн 313 албан хаагчдад 

авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх 

сургалт, сурталчилгааг зохион байгууллаа.  

Мөн Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаалын жагсаалтыг олон 

нийтийн оролцоотойгоор 250 хүн хамрагдсанаас 150 ш судалгаанд дүгнэлт хийж 

тайланг ирүүлж, Авлигын эсрэг олон өдрөөр иргэд олон нийтийн дунд хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулахаар шийдвэрлээд байна. Уг арга хэмжээг санхүүжүүлэх асуудлыг 

Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хөтөлбөр арга хэмжээний 

зардлаас 2,000,000 төгрөгийг зарцуулахаар баталж, хийгдсэн ажлын тайлан, 

гүйцэтгэлээр нь 1325300 төгрөгөөр санхүүжүүлээд байна.  

“Иргэний нийгмийн байгууллагуудын сүлжээ” ТББ-аар гэрээлэн гүйцэтгүүлж 

буй ажил, арга хэмжээний талаарх мэдээллийг тухай бүр нь 

www.dundgovi.gov.mn сайтны Ил тод байдал хэсгийн Олон нийттэй харилцах 

үйл ажиллагаа хэсэгт байршуулан олон нийтэд сурталчилан таниулж байна. 

/Нотлох баримтанд Авлигад өртөж болзошгүй албан тушаал, ажил үйлчилгээний жагсаалтын 

судалгааны тайлан, нэхэмжлэл зэргийг хавсаргав/ 

Авлигатай тэмцэх газрын 2015.12.08; 2015.12.10; 2015.10.22-ны өдрүүдийн 

зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тооцон гаргаж, 

www.dundgovi.gov.mn сайтны Ил тод байдал хэсгийн Олон нийттэй харилцах үйл 

ажиллагаа хэсэгт байршуулан сурталчлан таниулж байна. 

Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг тус аймагт 2016 оны 3 дугаар сарын 

09-нөөс 3 дугаар сарын 22-ны өдрүүдэд аймгийн ЗДТГ, ИТХ, Засаг даргын эрхлэх 

асуудлын хүрээний 

хэлтэс, агентлагууд, 

ЭБАТ-нууд, 15 сумын 

иргэд болон төрийн 

захиргааны, улс төрийн, 

төрийн үйлчилгээний, 

төрийн тусгай албаны 

зэрэг сум, байгууллагын 

http://www.dundgovi.gov.mn/
http://www.dundgovi.gov.mn/
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900 гаруй иргэд, албан хаагчдыг хэсэгчлэн “Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг 

таниулах нь”, “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын 

мэдүүлгийн бүрдүүлэлт”-ийн талаар урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх эрх 

зүйн сургалтуудыг зохион байгуулсан. Үүнээс гадна аймгийн ИТХ, ЗДТГ-ын ЭБАТ-

нууд 3 сум, 5 байгууллагын хүсэлтээр соён гэгээрүүлэх сургалтуудыг зохион 

байгууллаа. Аймгийн ЗДТГ, ИТХ-ын ЭБАТ-нууд төрийн  болон нутгийн захиргааны 

төв байгууллагын ЭБАТ-нуудын “Нэгдсэн сургалт”-д жил бүр бүрэн хамрагдаж, 

түүний дараа сум, байгууллагуудынхаа ЭБАТ-нуудад соён гэгээрүүлэх сургалтыг 

тусгай хөтөлбөрийн дагуу тогтмол хийж хэвшүүлэн, арга зүйн заавар, зөвлөмжөөр 

байнга хангаж ажиллалаа. Тус онд Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн 

шинжилгээний хэлтэс, Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ажилтнууд 

аймгийн Засаг дарга, ЗДТГ, ИТХ, түүний ажлын алба, Сайнцагаан сумын ИТХ, 

ЗДТГазар зэрэг байгууллагуудад ажиллаж, албан тушаалтан удирдлагуудаас 

батлан гаргасан шийдвэрүүд, ХАСХОМ, аймгийн ЗДТГ-ын Авлигаас урьдчилан 

сэргийлэх үйл ажиллагааны тус оны төлөвлөгөөний төлөвлөлт, явц байдлыг хянан 

шалгалаа. Мөн нийтийн албанд нэр дэвшсэн этгээдийн Хувийн ашиг сонирхлын 

урьдчилсан мэдүүлгийг хянуулж томилогдсон байдал, ашиг сонирхлын зөрчил 

үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, 

зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл тайлбар гаргаж байгаа зэрэгтэй танилцаж, эрх 

бүхий албан тушаалтнуудын үйл ажиллагааг шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хянан 

шалгаж, ямарваа нэг зөрчил дутагдал гаргаагүй ажилласан гэж дүгнэсэн.   

- Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэд, олон нийт, албан хаагчдад 

сурталчлан таниулах зорилгоор www.dundgovi.gov.mn вэб сайтны Эрх зүйн актууд 

хэсгийн Засаг даргын захирамж хэсэгт авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн 

сургалтын слайд, Нийтийн албан тушаалтны ёс зүйн дүрэм, аймгийн Засаг даргаас 

батлан гаргасан 379 захирамжийг байршуулан сурталчлан таниулж байна. Мөн 

Нутгийн удирдлага хэсгийн Засаг даргын тамгын газар цэсний Хууль зүйн хэлтсийн 

Эрх зүйн туслалцаа, Ил тод хэсгүүдэд Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилт, ерөнхий нөхцөл байдлыг АТГ-аас үнэлсэн 2015, 2016 оны мэдээлэл, 

Авлигын эсрэг хуулиас бэлтгэсэн асуулт хариулт хичээл, Нийтийн албанд нэр 

дэвшиж буй этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн маягт, 

Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх санамж зэргийг байршуулан 

сурталчиллаа. 

http://www.dundgovi.gov.mn/
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Нийтийн албан тушаалтнуудын ёс зүйн дүрмийг боловсруулан төслийн 

шатанд төрийн албан хаагчдаас санал авахаар аймгийн вэб сайтад байршуулан 

саналыг утсаар болон амаар авч, аймгийн Засаг даргаас батлан гаргах 

захирамжийн төслийг хянах, баталгаажуулах, сумдын Засаг дарга, аймгийн Засаг 

даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс, агентлагийн дарга нарын баталсан эрх 

зүйн актыг хянах 2015.07.21-ний өдрийн А/293 тоот журмаар батлагдсан 

захирамжийн хавсралтын захирамжийн төслийн хууль зүйн үндэслэл болон бусад 

заалтыг хянах хуудсаар Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн гишүүдээс санал авч, 

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх хэлтэст хүргүүлэн 

хянуулж, өгсөн зөвлөмж, саналыг тусган  аймгийн Засаг даргын 2016 оны 03 

дугаар сарын 12-ны өдрийн А/103 дугаар захирамжаар батлан аймаг, сумын 

төрийн бүх албан хаагчдад нэг бүрчлэн бүрэн эхээр нь танилцуулан гарын үсгээр 

баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулан үйл ажиллагаандаа мөрдөн хэрэгжүүлж 

байна. /Нотлох баримтад ёс зүйн дүрэм, дүрмийг албан хаагчдад танилцуулсан баталгааны 

хуудсыг хавсаргав/ 

Аймгийн Засаг даргаас батлан гаргах захирамжийн төслийг хянах, 

баталгаажуулах, сумдын Засаг дарга, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын 

хүрээний хэлтэс, агентлагийн дарга нарын баталсан эрх зүйн актыг хянах журмыг 

аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлан 2 дахь жилдээ мөрдөн хэрэгжүүлж, 

www.dundgovi.gov.mn вэб сайтны Эрх зүйн актууд, Able.mn програмын Олон нийт 

хэсэгт тус тус байршуулан сурталчлан таниулж байна.  

-Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн гаргасан ХАСХОМ-ийг бүртгэх, хянах, 

хадгалах эрх бүхий албан тушаалтан нарт зориулсан гарын авлага  /Шинэчилсэн 5 

дахь хэвлэл/-39 ш; Нийтийн албан тушаалтнуудад зориулсан гарын авлага–560 ш; 

“Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл 

гаргах”, ”Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг 

гаргах”, ”Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг гаргах”, “ХАСХОМэдүүлэгт 

өөрчлөлт орсон тухай мэдэгдэх” зэрэг 4 зурагт хуудас-444 ш, Авлигатай тэмцэх 

үйл ажиллагаа–35 ш, Шударга ёс сэтгүүл–95 ш, 2014 оны судалгааны тайлан–35 

ш, АТГ мон сонин–1050 ш, 2014 оны төсөөллийн судалгааны тайлан-30 ш, 

Календарчилсан цагалбар–100 ш, Сайн засаглалын төлөөх сайн туршлага–265 ш, 

Авлигагүй нийгмийн төлөө хамтдаа–435 ш, Баадай болон түүний гэр бүл–230 ш, 

Өндөр түвшний авлигаас ангижрах замын зураг–185 ш, Ашиг сонирхлын зөрчлийн 

тухай мэдлэг, ойлголтыг олон нийтэд түгээн таниулах ажлын гарын авлага–185 ш, 

http://www.dundgovi.gov.mn/
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Сонгуулийн санхжүүжилт /тулгамдсан асуудал ба шийдэл судалгааны тайлан–180 

ш,  нийт 3870 гаруй гарын авлага материалыг төрийн албан хаагч, Эрх бүхий 

албан тушаалтнууд, ХАСХОМ гаргагч нар болон иргэд олон нийтэд түгээж, ил тод 

байршуулан сурталчиллаа. /Гарын авлага материалыг тараасан жагсаалтыг нотлох 

баримтаас үзнэ үү/ 

-УИХ, Засгийн газраас төслийн шатанд хэлэлцүүлж буй хууль 

тогтоомжуудаас Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, Архидан согтуурахтай тэмцэх 

тухай, “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх, тусгай зөвшөөрөл олгох, 

сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох журам”, “Аймгийн ЗДТГ-ын орон сууцыг 

ашиглах, эзэмших журам” “2017 оны аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 

хөрөнгөөр хийгдэх ажлын иргэдээс авах санал” зэргийг www.dundgovi.gov.mn вэб 

сайт, Able.mn сайтны Олон нийт хэсэгт байршуулан сурталчилж, иргэд, төрийн 

албан хаагчдын дунд хэлэлцүүлэг, ярилцлага зохион байгуулж гаргасан саналыг 

холбогдох газруудад нэгтгэн хүргүүлж, “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр 

үйлчлэх, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох журам”-ыг 

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор баталлаа. Мөн “Аймгийн ЗДТГ-ын орон сууцыг 

ашиглах, эзэмших журам”-ыг аймгийн Засаг даргын захирамжаар тус тус 

баталлаа.  /Нотлох баримтад аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2016.06.03-ны 43 дугаар тогтоол, 

аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөллүүдийн бүртгэл, аймгийн Засаг даргын 2016.10.04-ний өдрийн А/361 

дүгээр захирамжийг тус тус хавсаргав/. 

  Тухайн жилд хийгдсэн хяналт шалгалтыг тухай бүр нь аймгийн Засаг даргын 

захирамж, аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор ажлын хэсгийг байгуулан, 

удирдамжийн дагуу хууль тогтоомж, төрийн үйлчилгээг хэрхэн хүргэж, хэрэгжүүлж 

байгаа зэрэгт хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллалаа. Дээрх ажлын 

хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг холбогдох эрх бүхий байгууллага, албан 

тушаалтнуудад танилцуулан, хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцон 

ажиллаж байна.  Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас тайлант хугацаанд 46 

хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэснээс төлөвлөгөөт шалгалт 45, төлөвлөгөөт бус 

шалгалт 1-ийг хийж зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж үүнд төсвийн байгууллага 29, 

сангийн 16, төрийн өмч болон орон нутгийн өмчийн 1 байгууллага хамрагдлаа.  

Мэргэжлийн хяналтын газрын Du.inspection.gov.mn цахим хуудасны хяналт 

шалгалт цэсэнд тухайн жилд явуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын 383 аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын талаарх  мэдээллийг байршуулан ажиллалаа. Тус хяналт 

http://www.dundgovi.gov.mn/
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шалгалтын талаарх мэдээ мэдээлийг Дундговь TV-д 12 удаа олон нийтэд 

сурталчлан мэдээлж, Du.inspection.gov.mn цахим хуудсанд 95 мэдээ мэдээлэл 

байршуулсан. Хийгдэж буй хяналт шалгалтууд нь аймгийн Засаг даргаар 

ахлуулсан хорооны хурлын тогтоолоор баталгаажуулан холбогдох 

байгууллагуудад, мөн газрын болон албаны даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, 

байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд зөвлөмж болон албан шаардлага хүргүүлэн 

хамтран ажиллалаа.  

Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас тухайн жилд хийгдэх хяналт 

шалгалтын 2016 оны www.dundgovi.gov.mn  сайтны Төрийн байгууллага хэсэгт 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны  Мэдээлэл хэсэгт 2016 оны төлөвлөгөөт 

хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргаар батлуулан  байршууллаа.  

/Нотлох баримтанд тус аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016.06.03-ны 39 дүгээр тогтоол, Хяналт шалгалтын ажлын 

удирдамж, Хяналт шалгалтын ажлын тэмдэглэл, хариуцлага тооцож үйл ажиллагааг түр зогсоосон улсын байцаагч нарын 

акт, хяналт шалгалт хийсэн талаарх мэдээг хүргүүлсэн албан бичгийг төлөөлүүлэн хавсаргав/  

-Шилэн дансны тухай хууль, журмын дагуу төсвийн гүйцэтгэлийн орлого, 

зарлага, хэмнэлт, хэтрэлт, гүйцэтгэлийг холбогдох бусад мэдээ мэдээллийн хамт 

Шилэн дансны болон www.dundgovi.gov.mn сайтад тухай бүр байршуулж 

ажиллалаа.  

Тус аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсөвтэй холбогдолтой 

мэдээллийг www.Dundgovi.gov.mn сайтны Ил тод байдал хэсэгт, мөн Шилэн данс 

цэсэнд 2016 оны төсөв, 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, сар бүрийн төсвийн 

гүйцэтгэлийн мэдээ, 2016 оны 1, 2, 3-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, 2016 

оны хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл, хагас жилийн нэгтгэсэн тайлан, 2017 оны 

төсвийн төсөл, 2015 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан, санхүүгийн 

тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, зөвлөмж, зөвлөмжийн дагуу хийгдсэн ажлын 

тайлан мэдээ, төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар, 2016 оны 

тодотгосон төсөв тус бүрийг холбогдох хууль тогтоомжинд заагдсан хугацаанд нь 

PDF файлаар тус тус байршуулж хэвшүүллээ. Цалингийн зардлаас бусад таван 

сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын гүйлгээнүүдийг тухай бүр 

хугацаанд нь www.shilendans.gov.mn  сайтын 5 саяас дээш гүйлгээ цэсэнд тухай 

бүр байршуулсан. 2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг 

www.Dundgovi.gov.mn сайтны Ил тод байдал, мөн Шилэн данс цэсний Аудитын 

дүгнэлт, зөвлөмж цэс, www.shilendans.gov.mn сайтад тус тус байршуулж, аудитын 

зөвлөмжийн дагуу хийгдсэн ажлын мэдээ, тайланг дээрх сайтуудын холбогдох 

http://www.dundgovi.gov.mn/
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хэсгүүдэд байршуулсан. Төсвийн орлого, зарцуулалтын талаарх мэдээллийг 

аймгийн вэб сайтад байршуулахаас гадна аймгийн ЗДТГ-ын “Мэдээллийн 

самбар”-т ил тод байршуулан иргэд олон нийтэд сурталчилж таниуллаа. /Нотлох 

баримтад ерөнхий санхүүч С.Энхжаргалын гаргасан мэдээллийг хавсаргав./ 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн орлого, түүний зарцуулалтыг 

www.shilendans.gov.mn сайтад 2016 оны төсөв, тухайн жилийн хуваарь, өмнөх оны 

төсвийн гүйцэтгэл, улирал, сарын төсвийн гүйцэтгэл, хагас жилийн тайлан, дараа 

жилийн төсвийн төсөл, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, санхүүгийн тайланд 

хийсэн аудитын дүгнэлт, төсвийн хэтрэлт, хэмнэлт түүний шалтгааны тайлбар, 

тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт, 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн 

бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, www.dundgovi.gov.mn 

сайтны Нутгийн удирдлага хэсгийн Засаг даргын Тамгын газар доторхи Шилэн 

дансны хэсгийн Шилэнд дансанд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр тэтгэмж, 

төлбөр авсан зэрэг мэдээллийг тус тус байршуулан албан хаагчид болон иргэд, 

олон нийтийг нээлттэй үзэх боломжоор бүрэн хангаж  ажиллалаа. Аймгийн ЗДТГ 

тус онд өр, авлага үүсгэсэн шийдвэр гаргаагүй тул цахимд ийм төрлийн мэдээлэл 

тавигдаагүй байна. /Нотлох баримтад аймгийн ЗДТГ-ын нягтлан бодогч Ц.Даваагийн Шилэн дансны тухай хуулийн 

хэрэгжилт, Нийгмийн даатгалын сангаас авсан тэтгэмжийн сайтад байршуулсан жагсаалтыг тус тус хавсаргав./ 

-Гадаад улсын төсөл хөтөлбөрөөр БНСУ-ын Гуянг хот Дундговь аймгийн 

хооронд 2009 онд байгуулсан хамтын ажиллагааны Санамж бичигт заасны дагуу 

аймгийн төвийг моджуулах ажил БНСУ-ын Ногоон Ази төрийн бус байгууллагын 

гүйцэтгэлтэйгээр Гуянг хотын санхүүжилтээр жил бүр хийгдэж байна. Тус аймагт 

нийт 53 мянган га талбайд тариалалт хийгдсэн байгаа бөгөөд тус онд 13 мянган 

суулгацыг 13 га талбайд шинээр тариалсан. Гуянг хотын зүгээс 2016 онд нийт 250 

сая төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийхээр шийдвэрлэсэн тул шинээр мод тариалах, 

усалгааны систем байгуулах, ойжуулалтын багаж хэрэгсэл худалдан авах, хашаа 

барих, усалгааны тоног төхөөрөмжтэй болох зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхээр 

төслийг хэрэгжүүлэгч Ногоон Ази төрийн бус байгууллагаас төлөвлөж байна. Тус 

төслийг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн төрийн байгууллагууд, иргэдийг өргөнөөр 

оролцуулж буй бөгөөд одоогийн байдлаар 33 хүнийг түр ажлын байраар хангаад 

байна. Баянжаргалан, Говь-Угтаал сумдад НҮБХХГ-ын “Гамшгийн аюулыг 

бууруулах” төслийн хүрээнд орон нутгийн гамшгаас сэргийлэх сайн дурын 

бүлгэмийг хувцас хэрэгслээр хангах төслийг хэрэгжүүлж нийт 5 сая 764 мянган 

төгрөгний санхүүжилт хийгджээ. Мөн Говь-Угтаал сумын дунд сургуулийн 

сургалтын танхимыг тохижуулах ажилд 6 сая 625 мянган төгрөгний хөрөнгө 

http://www.shilendans.gov.mn/
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оруулалт хийгдсэн байна. Боловсролын салбарт олон улсын байгууллагуудын 

санхүүжилтээр жижиг төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ажлыг аймгийн 

Боловсрол соёлын газраас зохион байгуулж байна. Аймгийн төвийн Эрдмийн 

далай цогцолбор сургууль, Эрдэнэдалай сумын дунд сургуулийн ариун цэврийн 

байгууламжийг сайжруулах чиглэлээр Дэлхийн Зөн ОУБ-ын шугамаар 120 сая 

төгрөгний хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэж байна. Мөн Тайланд улсын Гүнжийн 

тэтгэлгээр Эрдэнэдалай сумын дунд сургуульд ХАА-д суурилсан үдийн цайны 

хангамжийг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд 73.7 сая 

төгрөгний санхүүжилт хийгдсэн байна. Эрдмийн далай цогцолбор сургуулийн 

дотоод тохижилтын ажилд Японы Өвсний үндэс хөтөлбөрийн хүрээнд 14 сая 

төгрөгний санхүүгийн туслалцааг үзүүлсэн байна. Энэхүү мэдээллийг олон нийтэд 

сурталчлан таниулах зорилгоор www.dundgovi.gov.mn вэб сайтны Ил тод байдал 

хэсгийн ажлын тайлан хэсэгт байршуулсан болно. 

-Эрүүл мэндийн сайдын 2015 оны 298 дугаар тушаал гарсантай 

холбогдуулан, Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөл олгох комиссыг аймгийн ЗД-ын 2016 оны 04 сарын 19-ний өдрийн А/131 

дугаар захирамжаар шинэчлэн өөрчилж, тус онд Эрүүл мэндийн чиглэлээр 

мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох аймгийн комисс 4 удаа 

хуралдлаа. Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөл олгох комиссын гишүүд хурлын өмнө ‘’Ашиг сонирхлын зөрчилгүй 

гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл’’-ийн хуудсыг бөглөж хэвшсэн.  

Аймгийн хэмжээнд 2016 оны 10 дугаар сарын байдлаар эрүүл мэндийн 

чиглэлээр тусгай зөвшөөрөлтэй 30 байгууллага  үйл ажиллагаа явуулж  байна. 

Эдгээр аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр хаяг, үйл ажиллагааны чиглэл, тусгай 

зөвшөөрөл олгосон болон  дуусах хугацааны судалгааг аймгийн 

www.dundgovi.gov.mn вэб сайтны Ил тод байдал хэсгийн Олон нийттэй харилцах 

үйл ажиллагаа хэсэг болон Эрүүл мэндийн газрын цахим хуудсанд ил тод 

байршуулж, иргэд олон нийтийг танилцах боломжоор хангалаа. 

-Аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчилгээ 

эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 121 аж ахуйн нэгжид олгон хууль, дүрэм журамд 

заагдсан шаардлагатай бичиг баримтыг мэргэжлийн байгууллагуудаас авсаны 

үндсэн дээр олгож хэвшүүллээ. Тухайн зөвшөөрлийн эзэмшигчийн нэр хаяг, 

эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо, дугаарыг 

нээлттэй ил тод байлгах зорилгоор dundgovi.gov.mn сайтны Мэдээ хэсгийн Хөдөө 

http://www.dundgovi.gov.mn/
http://www.dundgovi.gov.mn/
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аж ахуй, үйлдвэр худалдаа хэсэгт, мөн facebook -ийн Дундговь аймгийн ЗДТГазар 

таныг сонсож байна хаягт тус тус байршуулсан. /Нотлох баримтад Эрүүл мэндийн 

чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагуудын судалгааг 

төлөөлүүлэн хүргүүлэв./ 

-Төсвийн байгууллагуудын санал, захиалгыг үндэслэн тус онд удирдах 

ажилтны сонгон шалгаруулалтыг 2 удаа, мэргэшлийн шалгалтыг 2 удаа,  нөөцөөс 

нөхөх зарыг 3 удаа тус тус зарласан бөгөөд дээрх заруудыг болон шалгалтын дүн 

мэдээг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  сайтын сонгон шалгаруулалт 

хэсэгт, аймгийн www.Dundgovi.gov.mn сайтын Зарлал мэдээлэл, хүний нөөцийн ил 

тод байдал хэсгүүдэд болон “Төрийн албаны салбар зөвлөл” талбарын 

“Шалгалтын зар” хэсэгт тус тус байршуулж, иргэд, олон нийтэд мэдээллийг 

хүргэлээ. Төрийн байгууллагуудын нэгдсэн И-Оффис систем, орон нутгийн 

Дундговь, Цоглог телевиз, аймгийн болон сумдын Засаг даргын Тамгын газрын 

мэдээллийн самбар, аймаг, сумдын Засаг дарга нарын шуурхай цуглаанд 

мэдээлэн  тогтмол сурталчилж, хэвшсэн. 

УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоол,  Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 

14 болон 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан  журам, зааврын дагуу сонгон 

шалгаруулалт бүрийг явагдах өдрөөс 21 хоногийн өмнө Төрийн албаны зөвлөлийн 

www.csc.gov.mn сайт, аймгийн www.Dundgovi.gov.mn сайт, төрийн 

байгууллагуудын нэгдсэн И-Оффис систем, орон нутгийн Дундговь,  Цоглог 

телевиз, аймгийн болон сумдын Засаг даргын Тамгын газрын мэдээллийн самбар, 

аймаг, сумдын Засаг дарга нарын шуурхай цуглаанд 3-4 удаа мэдээлэн 

сурталчилж, дүн мэдээг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  сайт, 

www.Dundgovi.gov.mn Засаг даргын шуурхай цуглаан, мэдээллийн самбараар 

тогтмол сурталчилж хэвшүүллээ. 

Тус онд 2 удаагийн мэргэшлийн шалгалтаар давхардсан тоогоор  23 ажлын 

байр нийтэд зарлагдсанаас 168 иргэн бүртгүүлж,  эдгээрээс 57 иргэн шалгалтад 

тэнцэж, өрсөлдсөн ажлын байрандаа хамгийн өндөр оноо авсан 14 иргэн Төрийн 

албаны зөвлөлийн тогтоолоор тухайн ажлын байрандаа нэр дэвших болзол 

хангасан байна. 

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн санд дэс 

түшмэлийн 23, туслах түшмэлийн 22, нийт 45 иргэн, төрийн жинхэнэ албаны 

нөөцийн санд дэс түшмэлийн 10 иргэн  бүртгэлтэй байна. Салбар зөвлөлөөс 16 

байгууллагад нөөцийн сангийн мэдээллээр үйлчилж, сум, хэлтэс, агентлагуудын 

захиалгын дагуу нөөцийн жагсаалтад бүртгэлтэй байсан 10 иргэнийг захиалгат 

http://www.csc.gov.mn/
http://www.dundgovi.gov.mn/
http://www.csc.gov.mn/
http://www.dundgovi.gov.mn/
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ажлын байранд нэр дэвшүүлж, 10 иргэнийг томилуулсан.  /Төрийн жинхэнэ албаны 

нөөцийн мэдээллийг www.dundgovi.gov.mn сайтны Төрийн албаны салбар 

зөвлөл талбарын Ил тод байдал хэсгийн Төрийн жинхэнэ албаны нөөц 

хэсэгт байршуулсан болно. 

Аймгийн www.Dundgovi.gov.mn аймгийн вэб сайтын “Төрийн албаны салбар 

зөвлөл” талбарт Төрийн албаны салбар зөвлөлийн танилцуулга, тогтоол шийдвэр, 

эрх зүйн акт, шалгалтын зар, ил тод байдал хэсгүүдээр салбар зөвлөлийн  

бүрэлдэхүүн, ажиллах журам, ажил үүргийн хуваарь, удирдах ажилтны сонгон 

шалгаруулалтын зар, мэргэшлийн шалгалтын зар, хуралдааны тойм, мэргэшлийн 

шалгалтын нөөцийн зар зэрэг  үйл ажиллагаагаа тогтмол сурталчилж байна. 

-Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт, төрийн жинхэнэ албаны болон 

төрийн үйлчилгээний албаны  удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар 

мэдээллийг: 

  1. ТАЗ-ийн www.csc.gov.mn цахим хуудасны мэргэшлийн шалгалтын зар,  

удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар, нөөцийн зар хэсэгт байршуулдаг. 

2.Аймгийн www.dundgovi.gov.mn цахим хуудасны Ил тод байдал хэсгийн 

Хүний нөөц хэсэгт, Төрийн албаны салбар зөвлөл талбар, зар мэдээлэл, дээгүүр 

урсдаг зар зэрэгт байршуулдаг. 

3.  Аймаг, сумын Засаг даргын шуурхай мэдээлэл, аймгийн Засаг даргын 

шуурхай мэдээллийг орон нутгийн Дундговь-ТV, Цоглог телевизээр тус тус 

дамжуулдаг. 

4. Аймаг, сумын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараар мэдээлж сурталчилж 

хэвшсэн. 

5. Төрийн байгууллагуудын нэгдсэн И-оффис системээр төрийн албан 

хаагчдад мэдээллийг тус тус хүргэж хэвшүүлсэн. /Нотлох баримтанд Төрийн жинхэнэ албан 

тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх зарлал, удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар, “Цоглог” 

TV-д өгсөн зарлалыг хавсаргав/ 

-Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Орон нутгийн өмчийн газар /Худалдан авах 

ажиллагааны алба/ нь нийт ажилтан албан хаагчдын овог нэр, хариуцсан ажлын 

чиг үүрэг, холбоо барих утас зэргийг албаны мэдээллийн самбарт нээлттэй 

мэдээлж хэвшүүлсэн. 

Худалдан авах ажиллагааны алба нь 2016 оны худалдан авах ажиллагааны 

төлөвлөгөөг 2016.01.04-ний өдөр 3 төрлийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийн 

1,060,035,921 төгрөгийн 17 нэр төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

төлөвлөгөөг Аймгийн Засаг дарга буюу төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар 

http://www.dundgovi.gov.mn/
http://www.dundgovi.gov.mn/
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батлуулсан бөгөөд төлөвлөгөөг pdf хэлбэрт хувирган аймгийн 

www.dundgovi.gov.mn цахим хуудасны Ил тод байдал болон Төрийн байгууллага 

хэсгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны ил тод хэсэгт тус тус байршуулсан. 

Мөн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Засгийн газрын худалдан авах 

ажиллагааны www.e-procurement.mof.gov.mn болон цахим худалдан авах 

ажиллагааны www.meps.gov.mn сайтуутад нийтэлж байна. 2016.10.21-ний өдрийн 

байдлаар тус төлөвлөгөө төсвийн тодотгол болон сум байгууллагаас ирүүлсэн 

захиалгын дагуу 8 дахь удаагаа нэмэлт өөрчлөлт ороод байгаа бөгөөд 4 төрлийн 

санхүүжилтийн эх үүсвэрийн 2,7 тэрбум төгрөгийн 40 нэр төрлийн бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авахаар төлөвлөгдөж тухай бүр мэдээлэгдээд байна. 

Төрийн худалдан авах ажиллагаатай холбоотой аливаа журам, заавар, 

хуулийн шинэчлэлтийг албаны цахим хуудасны мэдээллийн хэсэгт, нээлттэй 

болон харьцуулалтын аргаар зохион байгууллагдаж буй тендерийн урилгыг 

www.e-procurement.mof.gov.mn, www.meps.gov.mn  аймгийн www.dundgovi.gov.mn 

цахим хуудасны нүүр хэсэгт тухай бүр байршуулж хэвшээд байна. Нээлттэй 

тендерийн урилгыг тухай бүр өдөр тутмын “Зууны мэдээ” сонинд нийтэлж байна. 

Цахим худалдан авах ажиллагааны cистем www.meps.gov.mn цахим 

хуудсанд тендерийн урилга, тендерийн баримт бичиг, 24 худалдан авалтын үр дүн 

болон гэрээ байгуулсан ажлуудын шалгарсан оролцогчийн материалыг нийтэлж, 

тендерт шалгарсан болон шалгараагүй шалтгааны талаар мэдэгдлийг албан 

тоотоор хүргүүлж хэвшүүллээ. ХАААлба нь өөрийн байгууллагад зохион байгуулж 

байгаа бүх тендер шалгаруулалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж байгаа тул 

энэ системд холбогдох мэдээлэл бүрэн орсон. Олон нийт, оролцогч ААН мэдээлэл 

энэ системээс холбогдох мэдээллийг авах боломжтой боллоо.  

Үр дүнгүүдийг үзэхийн тулд дээрх урилгын жагсаалт хэсгийн тендерийн 

урилгын дугаар дээр дарахад “тендерийн урилгын дэлгэрэнгүй” гэсэн хэсэг гарч 

ирнэ. Энэ хэсгийн Хамгийн доод талд “Тендерийн нээлт ба явц” хэсэгт дарахад 

тендерийн үнийн санал болон үр дүн гарч ирнэ. “Нээлтийн үр дүнгийн хавсралт 

файл” хэсгээс шалгарсан оролцогчийн материалыг татаж үзнэ. 

2016.10.21-ний өдрийн байдлаар төлөвлөгөөнд тусгагдсан худалдан 

авалтуудаас зураг, төсөв тооцоо судалгаагаа ирүүлсэн 28 тендерийг зарлаад 

байна. Эдгээр тендерийн үнэлгээний хороонд 54 иргэний болон ИНБ, хувийн 

хэвшлийн төлөөлөл оролцоод байна. Төрийн бус байгууллага мэргэжлийн 

холбоодтой гэрээ байгуулан хамтран ажиллах тухай санал урилгыг орон нутгийн 

http://www.dundgovi.gov.mn/
http://www.e-procurement.mof.gov.mn/
http://www.meps.gov.mn/
http://www.e-procurement.mof.gov.mn/
http://www.meps.gov.mn/
http://www.dundgovi.gov.mn/
http://www.meps.gov.mn/
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ТВ болон аймгийн цахим хуудсаар дамжуулан зарлаад байна. /Улс, орон нутгийн төсвийн 

хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн 

гүйцэтгэлийн аудитын тайлан /ХААА/, Үнэлгээний хороо байгуулсан шийдвэрээс, тендерийн урилгаас, 

шалгарсан болон шалгараагүй шалтгааны талаар хүргүүлсэн албан тоотоос  хавсаргав/  

- Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц орон тоо батлах тухай” 

аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/325 тоот захирамжийг үндэслэн Аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газрын албан хаагчдын “Ажлын байр /албан тушаал/-ны 

тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсгийг аймгийн ЗДТГ-ын даргын 

2016.09.05-ны өдрийн А/131 дүгээр тушаалаар томилсон. Түүний дагуу албан 

хаагч бүрийн ажил үүргийг ажлын хэсгийнхэн багаар хэлэлцэн боловсруулж, Засаг 

даргын Тамгын газрын дарга болон ажлын хэсгийн дарга нар батлан мөрдүүлж, 

ажилтан шинээр буюу түр томилогдох үед тухайн ажлын байрны тодорхойлолттой 

танилцан судлуулж, танилцаж зөвшөөрсөн тухай тэмдэглэлийг гарын үсгээр 

баталгаажууллаа. /Нотлох баримтанд аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2016.09.05-ны А/131 дүгээр 

тушаалыг хавсаргав/.  

-Аймгийн ЗДТГ-ын 

“Мэдээллийн самбар”-т 

хэлтэс бүр зорилго, 

зорилтоо ил тод 

байршуулан мэдээлж,  

хэлтсийн дарга, 

мэргэжилтнүүдийн хариуцсан 

ажлын чиг, үүргийг i-mail хаяг, 

холбогдох утасны хамт ил тод 

байршуулан, жил, улирлын 

ажлын төлөвлөгөө, 

холбогдох хууль тогтоомж, гарын авлага, мэдээллээр тогтмол ханган үйлчилж 

байна. Хариуцсан ажил, чиг үүргийн чиглэлийн талаарх мэдээллийг 

www.dundgovi.gov.mn цахим хуудасны Нутгийн удирдлага хэсгийн ЗДТГ хэсэгт 

хэлтсүүдийг нэр нэрээр нь байршуулан хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүдийн 

хариуцсан ажлын чиг үүргийг фото зургийн хамт танилцуулга хэсэгт байршуулан 

нийтэд сурталчилдаг.  

Хэлтэс, тасгууд үйл ажиллагаандаа мөрдөж буй хууль тогтоомжийн 

жагсаалтыг www.dundgovi.gov.mn цахим хуудасны Ил тод байдал хэсгийн 

Олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааны хэсэгт хэлтэс бүр үйл 

http://www.dundgovi.gov.mn/
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ажиллагаандаа мөрдөж буй хууль тогтоомжийн жагсаалтыг байршуулан 

сурталчилж байна. /Нотлох баримтад Хууль, эрх зүйн хэлтсийн  ахлах мэргэжилтний хариуцсан ажлын чиглэлээр 

хэрэгжилтэнд хяналт тавьж байх хууль тогтоомжийн жагсаалтг төлөөлүүлэн хавсаргав/ 

-Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах 

мэргэжилтэн С.Цэнгэлмааг 2010 оны 7 дугаар сард Эрх бүхий албан тушаалтнаар 

томилон, 2012 оны 6 дугаар сараас Монгол Улсын Их Хурлын байнгын хорооны 

2012 оны 05 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Албан тушаалтны хувийн ашиг 

сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах 

журам”-ын дагуу урамшууллыг олгон, 6 жил тогтвор суурьшилтай ажиллуулж 

байна. Тус мэргэжилтний ажлын байрны үндсэн зорилтын хоёрт Авлигаас 

урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг оновчтой тодорхойлох талаар тусган үр 

дүнгийн гэрээ болон жил, улирлын ажлын төлөвлөгөөнд тусгай заалтуудаар тусган 

хэрэгжүүлж ажиллалаа. Жил бүр АТГ-аас зохион байгуулсан ЭБАТ-ны сургалтад 

хамрагдаж, мөн АТГ-ын төлөвлөгөөт шалгалтад тус онд амжилттай шалгуулж, яам, 

агентлаг, газар, хэлтэс, аймаг, нийслэлийн ЭБАТ-нуудад сайн туршлагаар слайд 

бэлтгэж, үйл ажиллагаагаа сурталчиллаа. /Нотлох баримтад Аймгийн ЗДТГ-ын даргын  2012.05.29-ний 

өдрийн Б/58 тоот тушаалаар Эрх бүхий албан тушаалтныг томилсон шийдвэр, ажлын байрны тодорхойлолтыг хавсаргав/ 

-Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг албан хаагч нартай байгуулан 

ажиллаж ирсэн. Үүнээс гадна тус онд Нийтийн албан тушаалтны ёс зүйн дүрмийг  

боловсруулан, Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх 

хэлтэст хүргүүлэн хянуулж, өгсөн зөвлөмж, саналыг тусган  Засаг даргын 2016 оны 

03 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/103 дугаар захирамжаар батлан үйл 

ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын даргын санаачлагаар өмнөх онд 

аймгийн ЗДТГ-ын албан тушаалтнуудын 

ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх санамжийг боловсруулан 

дагаж мөрдүүлэхийн зэрэгцээ Төрийн албан 

хаагчийн эрхэмлэх есөн зүйлийг албан 

хаагч бүрийн албан тасалгаанд ил 

тод байршуулан үйл ажиллагаандаа 

хэрэгжүүлж,  

www.dundgovi.gov.mn  вэб сайтад  Нийтийн 

http://www.dundgovi.gov.mn/
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албан тушаалтны ёс зүйн дүрмийг ил тод байршуулан нийтэд  сурталчилан 

таниулсан. /Нотлох баримтанд тус онд батлагдсан ёс зүйн дүрэм, ёс зүйн дүрмийг аймаг, сумын 

нийт төрийн  албан хаагчдад танилцуулсан баталгааны хуудаснуудаас аймгийн ЗДТГ-ын албан 

хаагч нарт танилцуулсан хуудсыг төлөөлүүлэн хавсаргав/ 

-Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн 

бүрдүүлэлтийн програмын 

ЭБАТ хэсгийн Мэдэгдэл, 

тайлбар тэдгээрийн 

шийдвэрлэлтийн бүртгэлд 

зөрчил үүссэн буюу үүсч 

болзошгүй тохиолдолд 

гаргасан 592 этгээдийн 

мэдэгдэл, тайлбарыг 

цаасаар гаргуулан цахим 

бүртгэлд бүртгэлээ. 

Нийтийн албанд 

ажиллаж буй төрийн 

захиргааны, төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалтнууд, ерөнхий буюу 

ахлах нягтлан бодогч нарын давхар ажил эрхлэлтийн судалгааг жил бүр шинэчлэн 

гаргуулж хэвшүүлсэн. Цаашид орон нутгийн сонгуулийн дараа удирдах албан 

тушаалтнуудын хамаарал бүхий этгээдүүдийн ажил эрхлэлтийн судалгаа болон 

давхар ажил эрхлэлтийн судалгааг тус тус шинэчлэн гаргуулж, холбогдох арга 

хэмжээнүүдийг зохион байгуулна. 

Аймгийн хэмжээнд удирдах албан тушаалтнуудын хамаарал бүхий 

этгээдүүдийн ажил эрхлэлтийн судалгааг 2014 онд сум, байгууллагуудаас авч 

цахим сайтад байршуулж, сурталчлан таниулсан нь ач холбогдлоо өгч иргэд, олон 

нийтийн зүгээс албан тушаалтнуудад хяналт тавих ажил идэвхжиж,  нөгөө талаас  

зарим нэг албан тушаалтнууд дургүйцлээ илэрхийлсэн тохиолдол ч гарсан. Гол ач 

холбогдол нь удирдах албан тушаалтнуудын хамаарал бүхий ах дүү, төрөл саданг 

ил тод, нээлттэй иргэн, олон нийт хяналт тавих, аливаа зөрчлөөс урьдчилан  

сэргийлэхэд оршиж байгаа бөгөөд энэхүү ажлыг Авлигатай тэмцэх газар туршлага 

болохуйц үйл ажиллагаа байна гэж үнэлэн тус оны Эрх бүхий албан 

тушаалтнуудны сургалтад судалгааны талаар нийт ЭБАТ-нуудад мэдээлэл 

хийлгүүлсэн. /Уг судалгааг 2014 оны тайланд нотлох баримтад бүрэн эхээр хавсаргаж 
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хүргүүлсэн болно, Нийтийн албанд давхар ажил эрхэлж буй албан тушаалтнуудын 2016 оны 

судалгааг хавсаргав/  

- Аймаг, сумдын Засаг даргаас батлан гаргасан  1005 захирамж, сумдын 

Засаг даргын тамгын газрын дарга болон тэдгээрийн харьяа байгууллагуудаас  

батлан гаргасан 349 тушаал, хэлтэс, агентлагийн дарга нараас батлан гаргасан 

267 тушаал, нийт 1621 шийдвэрийг хянаж, тэдгээрт 86 зөвлөмж хүргүүлэн 

зөрчлийг засч арилгууллаа. Өнөөдрийн байдлаар аймгийн Засаг даргаас батлан 

гаргасан 379 эрх зүйн актуудыг www.dundgovi.gov.mn сайтын Эрх зүйн актууд 

хэсэгт байршуулан сурталчиллаа. Аймгийн Засаг даргын батлан гаргасан 

захирамжуудын дийлэнх хувийг “Газар эзэмших болон газар эзэмших эрхийг 

шилжүүлэх” “Хөрөнгө гаргах”, “Ажлын хэсэг байгуулах” тухай шийдвэрүүд тус тус 

эзэлж байна. Төрийн үйлчилгээг хүргэсний төлөө иргэд, үйлчлүүлэгчдээс төлбөр 

хураамж авдаггүй бөгөөд албан тушаалтнуудаас ямар нэгэн баталсан шийдвэр 

байхгүй болно.  

-Аймгийн Засаг даргын тамгын газар нь 7059106.mn цахим өргөдөл гомдлын 

системийг 2013 онд нэвтрүүлсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар, олон нийттэй 

харилцах 

алба нь 

иргэдээс 

санал, 

хүсэлтийг 

амаар, 

7059106 

утсаар, 

фейсбүүкээ

р, цахим 

санал, 

өргөдлийн систем www.7059106.mn сайт, шуудангаар хүлээн авч байгаа бөгөөд 

шийдвэрлэлтийн талаар цахим өргөдлийн системээр байнга мэдээлж,  өргөдөл 

гомдлын хайрцагийг ажиллуулж байна.  

Мөн иргэд тухайн ажилтантай биечлэн уулзаж санал хүсэлтээ холбогдох 

албан тушаалтанд уламжлан шийдвэрлүүлж, аймгийн Засаг даргад хандсан 

өргөдөл гомдлыг өргөдөл гомдлын нэгдсэн системд бүртгэн шийдвэрлэлтэнд 

хяналт тавьж байна. Төрийн байгууллагууд байгууллагын удирдлагын програм 

хангамжаар дамжуулан өргөдөл шийдвэрлэлт, бүртгэлийн мэдээллээ солилцож 

http://www.dundgovi.gov.mn/
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холбогдох ажилтнууд хяналт тавьж байна. Өнгөрсөн хугацаанд өргөдөл 

шийдвэрлэлтэй холбоотой санал хүсэлт бүртгэгдээгүй байна. 2016 оны байдлаар 

аймгийн Засаг даргад хандан 87 өргөдлийг бичгээр ирүүлснээс 55 өргөдөлд 

хуулийн хугацаанд хариу өгч шийдвэрлэлт 63 хувьтай байна. /Нотлох баримтанд 

аймгийн Засаг даргын ажиллах цагийн хуваарийг хавсаргав/ Өргөдөл шийдвэрлэлтийн жил, 

улирлын тайланг аймгийн dundgovi.gov.mn сайтын Ил тод байдал хэсгийн ажлын 

тайлан хэсэгт тухай бүр байршуулж олон нийтэд мэдээлэхээс гадна аймгийн 

удирдлагуудын Шуурхай хурал болон Мэдээллийн самбараар дамжуулан 7 хоног 

бүр мэдээлж байна. Өргөдөл хүлээн авах, шийдвэрлэхтэй холбогдсон хууль 

тогтоомж, гарын авлагыг иргэдэд зориулан бэлтгэж албан хэрэгцээнд ашиглаж 

байна. Мөн нээлттэй мэдээллийн өдөрлөгөөр хэлтэс, агентлагууд үйл 

ажиллагаагаа нийтэд сурталчлан иргэдийн санал хүсэлтийг сонсох ажлыг зохион 

байгууллаа.  

Одоогийн байдлаар аймгийн хэмжээнд 3176 өргөдөл ирүүлснээс 2254 

өргөдлийг бичгээр, олон нийттэй харилцах албанд хандсан 24 өргөдөл, цахим 

хэлбэрээр 26, утсаар 224 өргөдөл, 230 иргэн биечлэн уулзаж санал хүсэлтээ 

уламжилсан байна. Эдгээр өргөдлийн 82.8 хувийг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэсэн 

байна.  

Бүртгэгдсэн санал хүсэлтийн гол агуулга нь төрийн албан хаагчийн ёс зүйн 

асуудал, хог, газрын маргаан, хүнсний захын үйл ажиллагаа, ундны усны худгийн 

цагийн хуваарь зэрэг асуудлаар гомдол гаргасан байна. 

 -Авлигын эсрэг болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай, 

“Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын 

мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам”-ын хэрэгжилттэй  

танилцан шалгаж, төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг Авлигатай тэмцэх газраас тус 

оны 03 дугаар сарын 09-нөөс 03 дугаар сарын 22-ны хооронд аймгийн ЗДТГ, ИТХ, 

аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс, агентлаг, бүх сумдад 

зохион байгуулсан. Тус төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу Авлигатай тэмцэх 

газраас ямар нэгэн зөвлөмж ирүүлээгүй бөгөөд харин 11                                                                                                                         

албан тушаалтны 2014, 2015 оны ХАСХОМ-ийг тус газар цаасаар болон цахим 

програмаас татан авч шалгаад 3 албан тушаалтанд ХШДШХ-ийн дарга, эрхэлсэн 

комиссар Ж.Батсайханы 2016.05.20-ны 05/3376, 05/3378 тоот албан бичгээр 

хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн зарим 

хэсэгт дутуу мэдүүлсэн нь тогтоогдож хариуцлага тооцуулах тухай албан бичиг 
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ирсэн. Түүний дагуу Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн даргад аймгийн Засаг 

даргын 2016.05.26-ны өдрийн Б/17 тоот захирамжаар, Санхүү, төрийн сангийн 

хэлтсийн ерөнхий нягтлан бодогчид аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2016.05.25-ны 

өдрийн Б/16 тоот тушаалаар тус тус хариуцлага хүлээлгэж хариуг АТГ-ын  

ХШДШХ-т хүргүүлсэн. Тухайн үед Засаг даргын Тамгын газрын даргын үүрэг 

гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан П.Бямбалхагва нь өөрийн хүсэлтээр ажлаас 

чөлөөлөгдсөн байсан учир хариуцлага тооцсон шийдвэр гараагүй болно.  /Нотлох 

баримтад Аймгийн Засаг даргын 2016.05.26-ны Б/17 тоот захирамж, аймгийн ЗДТГ-ын даргын Б/16 тоот тушаалыг тус тус 

хавсаргав/ 

Хоёр. Авлигатай тэмцэх санал, санаачилга 

/аймгийн удирдлагуудаас/ 

-Иргэд, олон нийт, төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл,  

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах алба, “Дундговь - Иргэний нийгмийн 

байгууллагуудын сүлжээ” ТББ-тай хамтран уулзалт, хэлэлцүүлэг, ярилцлага 

зохион байгуулж, тэднээс гаргасан санал, санаачилга, хүсэлтийг багцлан “Төрийн 

байгууллагуудын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх аргачлал”-ын дагуу 

төлөвлөгөөгөө боловсруулан Авлигатай тэмцэх газарт хугацаанд нь хүргүүлэн 

хянуулж, аймгийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/42 тоот 

захирамжаар батлан хэрэгжилтийг зохион байгуулж, төлөвлөгөөнд туссан ажил, 

арга хэмжээг заалт бүрээр тооцон гаргаж төлөвлөгөөний биелэлт 97 хувьтай 

хэрэгжлээ. /Төлөвлөгөөг www.dundgovi.gov.mn  вэб сайтны  Эрх зүйн актууд 

хэсгийн Засаг даргын захирамж хэсэгт байршуулсан/. 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны тус оны төлөвлөгөөний 

зарим ажил үйлчилгээг Төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр аймгийн Засаг 

даргын санаачлагатайгаар авлигад өртөж болзошгүй албан тушаал, ажил 

үйлчилгээний жагсаалтын судалгааг гаргуулж, 313 иргэд албан хаагчдад соён 

гэгээрүүлэх сургалтуудыг тус тус зохион байгуулахад дэмжин 1325300 төгрөгийг 

зарцууллаа. 

Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд аймгийн Засаг дарга, ЗДТГ-ын нар авлигатай 

тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг дэмжиж, өөрсдөөсөө эхлэн хэрэгжүүлж, ашиг 

сонирхлын зөрчилгүй, үүсч болзошгүй нөхцөлд мэдэгдэл тайлбарыг тухай бүрт нь 

аймгийн Засаг дарга 20, Засаг даргын Тамгын газрын дарга 104 удаа тус тус  

санаачлагатай гаргаж, бусад албан тушаалтнуудыг уриалан хэрэгжүүлж 

ажиллалаа. /Нотлох баримтанд аймгийн Засаг дарга О.Бат-Эрдэнэ, аймгийн ЗДТГ-ын дарга 

О.Чулуунбат нарын ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг 

хавсаргав/ Харин тайлангийн хугацаанд www.dundgovi.gov.mn вэб сайтад шинэчлэл 

http://www.dundgovi.gov.mn/
http://www.dundgovi.gov.mn/
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хийгдэх үед зарим тавигдсан мэдээллүүд устгагдаж алга болсноос зарим 

мэдээллүүдийг нөхөж дахин байршуулж байгаа нь мэргэжилтнүүдэд хүндрэл 

бэрхшээл учруулж, хуулийн хугацаанд байршуулаагүй мэт харагдаж, тухайн ажил 

хариуцсан мэргэжилтэнд анхааруулга өглөө. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх явцад уг 

ажлыг хариуцсан ЭБАТ нь харилцах бичиг баримт, ХАСХОМ-ийг бүртгэх, хянах 

ажилд ихэнх цаг хугацааг зориулж, үндсэн ажил үүргээ зарим үед орхигдуулж 

байна гэсэн дүгнэлтийг өөртөө өгч байгаа юм. Иймд авлигын төлөвлөлт, ЭБАТ-ны 

ажил үүргийг хамтад нь биш 2 ажилтанд хариуцуулвал илүү үр дүнтэй хамтарч 

ажиллах нөхцөл бүрдэхийг анхаарч зохицуулалт хийхийг АТГ-аас шийдэж өгөхийг 

хүсч байна. Нийтлэг харагддаг асуудал гэвэл төрийн албан хаагчид хууль эрх зүйн 

актуудаа бүрэн судалдаггүйгээс зарим нэг алдаа, дутагдал зөрчил гарч байна.  

Иймээс иргэд, төрийн албан хаагчдад соён гэгээрүүлэх  сургалт, сурталчилгааны 

ажлыг заавал хийх шаардлагатай байдаг бөгөөд, орон нутгаас тусгайлсан  

хөрөнгө, санхүүг  төсөвлөх нь илүү үр дүнд хүрдэг. Цаашид төлөвлөлтийн ажлыг 

салгаж хийвэл илүү үр дүнтэй, шударга ёсыг төлөвшүүлэх, албан хаагчдын ажлын 

гүйцэтгэлийг үнэлэх, соён гэгээрүүлэх ажилд ч ахиц гарч, төрийн бус 

байгууллагуудтай хамтран ажиллах ажил ч илүү үр дүнд хүрнэ.  

-Тус онд Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймгийн салбар зөвлөлөөс 

санаачлан Төрийн албаны 

мэргэшлийн шалгалтыг Аймгийн 

ЗДТГ-ын  бага, их заланд 20-26 хүний 

багтаамж бүхий 

цахим 

шалгалт 

явуулах байрыг 

тусгайлан 

бэлтгэн,  

шалгалтын явцын бичлэг хийж, танхимын гадна 

талд телевизээр шалгалтын үйл 

ажиллагааг иргэд, олон нийтэд нээлттэй 

харуулах боломж нөхцөлийг бүрдүүлж, 
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шалгалтын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж ажилласан нь иргэдийн төрд 

итгэх итгэлийг илүү бий болгож, олны талархлыг хүлээсэн томоохон ажил арга 

хэмжээ боллоо. 

-Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар төрийн байгууллага, албан тушаалтан 

өдөр бүрийн үйл ажиллагаандаа шударга ёс, ил тод, нээлттэй байдлыг эрхэмлэн 

дээдэлж авлига, хүнд сурталтай тэмцэх хамт олон байж, шинэ санал санаачилга, 

тэргүүн туршлагыг дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлэх   аймаг болцгоох уриалгыг хэрэгжүүлж, 

аймгийн ЗДТГ-ын хамт олон ”Бид авлигагүй хамт 

олон” уриалгад нэгдэн гарын үсгээ зурцгааж 

ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллалаа. Аймгийн 

Засаг даргын Тамгын газрын дарга санаачлан 

“Нийтийн албан тушаалтны ёс зүйн дүрэм”-ийг 

төрийн албан хаагчдаас санал авч боловсруулан 

баталж, мөрдөн 

хэрэгжүүлж байна. “Ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх 

санамж”-ийг  аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

албан хаагчдын өрөөнд ил тод байршуулан 

өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөн 

хэрэгжүүлж байна. /Нотлох баримтад аймгийн Засаг даргаас 

санаачилсан Уриалга,”Бид авлигагүй хамт олон”-д нэгдсэн гарын үсгийн 

баталгаа, Нийтийн албан тушаалтны ёс зүйн дүрмийг хавсаргав/.              

Мөн аймгийн Засаг даргын санаачилгаар 

Худалдан авах ажиллагааг илүү ил тод, нээлттэй явуулах үүднээс тус онд бүх 

худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа. Ийнхүү цахим 

худалдан авах ажиллагааны системийг нэвтрүүлснээр нээлттэй, үр ашигтай, 

шударга, ил тод байдал нэмэгдэх, тендер зохион байгуулах зардал буурах, 

төсвийн үргүй зардлыг хэмнэх, худалдан авах ажиллагааны хяналтыг дээшлүүлэх 

олон давуу талыг бий болголоо.  

-Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын тамгын газрын дарга нараас уриалан 

Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг тус 

онд 592-ыг гарган, Засаг даргын захирамжийг төслийн шатанд Засаг даргын 

зөвлөлийн гишүүд болон Засаг даргын хуулийн зөвлөхөөр хянуулж,  шийдвэрийг 

боловсруулах явцад оролцож буй албан тушаалтнууд мэдэгдэл, тайлбар гаргах 
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шаардлагатай, шаардлагагүй гэдгийг сонгон зурахыг аймгийн Засаг  даргын 2015 

оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/293 тоот захирамжаар баталсан журмын 

хоёрдугаар хавсралтаар баталж мөрдөн ажиллаж байна. /Нотлох баримтад  аймгийн 

Засаг даргын захирамжийн төслийн хууль зүйн үндэслэл болон бусад заалтыг хянах хуудсыг 

хавсаргав/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, “Иргэний 

эрх зүйн боловсрол” аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг 

дарга санаачлан аймгийн “Аюулаас сэрэмжлүүлэх цогцолбор FM-107.5” радиогоор 

дамжуулан иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлж, иргэн бүрт эрх зүйн 

боловсрол олгохоор “Иргэдэд хууль тогтоомж сурталчлах Хуулийн цаг” радио 

нэвтрүүлгийг байнга зохион байгуулах удирдамжийг батлан хэрэгжүүлж байна. 

“Аюулаас сэрэмжлүүлэх цогцолбор FM-107.5” радиогоор малчдад цаг агаарын 

урьдчилсан мэдээ, Орон нутгийн мэдээ мэдээлэл, Хуулийн цаг, Эрүүл мэндийн 

зөвлөгөө, Малчдад өгөх зөвлөгөө зэргүүдийг сурталчилан таниулж байна. Мөн эд 

хөрөнгийн бүртгэлийн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээнүүдийг нээлттэй 

утас 80190003 утсаар шууд хүлээн авч байна. /Нотлох баримтад “Иргэдэд хууль тогтоомж 

сурталчлах Хуулийн цаг” удирдамж, хөтөлбөр, АСЦогцолборын мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр, хуваарийг хавсаргав/.   

-Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан “Дотоод хяналт 

шалгалт зохион байгуулах” 2014.02.25-ны өдрийн батлагдсан журмын дагуу 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасгаас хяналт шалгалтын журмыг хэрэгжүүлэх 

хүрээнд хүний нөөц, архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн албаны стандартын 

хэрэгжилтэд хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа. Уг журмыг 

www.dundgovi.gov.mn сайтны Нутгийн удирдлага хэсгийн Засаг даргын тамгын 

газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасгийн Заавар журам хэсэгт 

байршуулсан. Өмнөх онд байгууллагын дотоод аудит, хяналт шалгалт хийх 

бүрэлдэхүүнийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хамт олны хурлаар 

хэлэлцэж 3 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр баталж, даргаар нь Санхүү төрийн сангийн 

хэлтсийн бүртгэлийн мэргэжилтэн С.Адъяасүрэн, гишүүдэд Хууль зүйн хэлтсийн 

мэргэжилтэн Т.Уранбайгаль, Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн 

О.Мөнхзул нарыг сонгон холбогдох хяналт шалгалтыг явуулахын зэрэгцээ аймгийн 

ЗДТГ-ын дэргэд “Захиргааны зөвлөл”-ийг байгуулж, алдаа дутагдал, ёс зүйн 

зөрчил гаргасан албан тушаалтныг тус зөвлөлөөр хэлэлцэж хариуцлага тооцохоос 

гадна, аймгийн ЗДТГ-ын албан хаагчидтай холбогдон ирсэн өргөдөл, гомдлыг 

хүлээн авч, хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэдэг  болсон. /Нотлох баримтанд 

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн Р.Хаш-Эрдэнэд сахилгын шийтгэл ногдуулсан 

шийдвэрийг хавсаргав/ Тус онд Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 9 дүгээр 

http://www.dundgovi.gov.mn/
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тогтоолоор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн тогтоосны 

дагуу Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст Нутгийн удирдлагын 

байгууллагын шийдвэр, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтний орон  тоог шинээр 

бий болгон, ажлын байрны тодорхойлолтыг багаар боловсруулж баталсан. 

Тухайлбал: Дотоод хяналтаар Able.mn програмын Цагийн бүртгэлээр дотоод 

хяналтыг байнга тавьж ажилласны үр дүнд цагийн хоцролтгүй ажиллаж хэвшсэн. 

/Нотлох баримтад Нутгийн удирдлагын байгууллагын шийдвэр, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтний ажлын 

байрны тодорхойлолтыг хавсаргав/. 

-Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийн орчин 

үеийн арга хэрэгслийг нэвтрүүлэн, Цахим засаглал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 

аймаг, сумдын төрийн байгууллагуудад мэдээлэл технологийн “Удирдлагын цогц 

систем” нэвтрүүлж аймгийн хэмжээнд цахим орчинд шилжин хэвшүүлэн ажиллаж 

байна.  Одоогийн 

байдлаар аймгийн 

хэмжээнд  бүх сум, 36 

хэлтэс, агентлагууд, нийт 

907 хэрэглэгч үйл 

ажиллагаандаа ашиглаж 

байна. Энэхүү “И-

Оффис” системд 

байгууллагын хэрэгцээг 

цогц байдлаар шийдсэн бөгөөд Хүний нөөц, Ажил хэрэг, Захидал/и-мэйл/, Албан 

бичиг, Цаг бүртгэл, Төсөл хөтөлбөр, Хурал, Олон нийтийн ажил, Дотоод сүлжээ 

зэрэг бүх систем багтсан цогц систем юм. “Able”  нь вэб хуудас биш, харин 

байгууллагын чухал мэдээллийг агуулсан програмуудын нэгдэл бүхий цогц систем 

юм. 

-Орон нутгийн хөгжлийн сан болон улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

хийгдэж буй бүтээн 

байгуулалтын ажлыг иргэд, олон 

нийтэд танилцуулах 7 

удаагийн цуврал нэвтрүүлгийг 

бэлтгэн орон нутгийн Дундговь 

TV, Өлзий TV, MNB TV-үүдээр  

өргөн хүрээнд сурталчил
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ан таниулах ажлыг зохион байгуулсан нь 

иргэдийн талархлыг хүлээсэн ажлын нэг боллоо.  /Нотлох баримтад бүтээн байгуулалтыг 

сурталчлан таниулсан CD-г хавсаргав/  

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг олгохдоо ашиглагч 

байгууллагын төлөөлөл, мэргэжлийн байгууллагын төлөөллүүдийн хяналттайгаар 

олгож хэвшүүллээ. 

 

 

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН 
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН, ЭРХ БҮХИЙ 
АЛБАН ТУШААЛТАН                                   С.ЦЭНГЭЛМАА 

 
ТАЙЛАНГ ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН  
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                              О.ЧУЛУУНБАТ 
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           ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН  
СЭРГИЙЛЭХ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТАЙЛАНГ  

ҮНЭЛЭХЭД НОТЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ 
 

/Дэлгэрэнгүйг тайлантай тулгаж үзэх/ 
2016.11.01 

Д/д 

Шалгуур 
гүйцэтгэлийн 
үзүүлэлтийн 

дугаар 

Нотлох баримтуудад төлөөлүүлэн  
хавсаргасан баримт бичгийн нэр 

Хуудасны 
тоо 

1 1.1 
Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчилсан 
бүртгэл 

11 

2 1.2 
Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн ирүүлсэн 
сурталчилгааны материалыг иргэд, 
байгууллага, албан хаагчдад түгээсэн жагсаалт 

3 

3 2.1-2.3 

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр 
үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн журмыг 
боловсруулж иргэд, олон нийт, аж ахуйн нэгж, 
Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн 
ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016.09.03-ны 43 
дугаар тогтоолоор баталсан шийдвэр, түүний 
хавсралт, санал авсан аж ахуйн нэгжүүдийн 
төлөөллүүдийн бүртгэл, Аймгийн ЗДТГ-ын орон 
сууцыг ашиглах, эзэмших журмыг баталсан 
шийдвэр, хавсралт 

10 

4 3.1-3.3 

Хяналт шалгалт хийх тухай ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн 2016.06.03-ны өдрийн 39 тоот 
тогтоол, хяналт, шалгалтын ажлын удирдамж, 
тэмдэглэл, Улсын байцаагч нарын акт, зохион 
байгуулсан үйл ажиллагааны мэдээг хүргүүлсэн 
2016.06.17-ны 1/768 Засаг даргын тоот  

6 

5 4.1-4.16 

-Төсвийн орлого, түүний зарцуулалтыг аймгийн 
цахим хуудсанд байршуулсан Ерөнхий нягтлан 
бодогч С.Энхжаргалын байршуулсан 
мэдээллийн жагсаалт, Аймгийн ЗДТГ-ын Шилэн 
дансны тухай хуулийн дагуу Shilendans.gov.mn  
сайтад байршуулсан Ня-бо Ц.Даваагийн 
байршуулсан мэдээллийн жагсаалт, Нийгмийн 
даатгалын сангаас авсан тэтгэмжийн жагсаалт  

5 

6 5.1-5.4 

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай 
зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай аймгийн Засаг 
даргын 2016.07.28-ны А/302 тоот захирамж, 
түүний хавсралт, Эрүүл мэндийн чиглэлээр 
мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай 
зөвшөөрөлтэй байгууллагуудын судалгаа 

5 

7 6.1-6.2 

Төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын 
байрны сул орон тоог нөхөх зарлал, удирдах 
ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар, “Цоглог” 
TV-д өгсөн зарлал 

5 

8 7.1-7.6 
Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд 
санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга 

26 
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хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн 
гүйцэтгэлийн аудитын тайлан /ХААА/, 
Үнэлгээний хороо байгуулсан шийдвэрээс 
2016.04.12-ны А/47 тоот тушаал 1, тендерийн 
урилгаас 2 ш, шалгарсан болон шалгараагүй 
шалтгааны талаар хүргүүлсэн албан тоотоос 2-
ыг тус тус төлөөлүүлсэн 

9 8.1-8.2 

Аймгийн ЗДТГ-ын бүтэц орон тоог шинэчлэх 
болсонтой холбогдуулан аймгийн ЗДТГ-ын 
албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтыг 
боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулсан 
аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2016.09.05-ны А/131 
дүгээр тушаал, Нутгийн удирдлагын 
байгууллагын шийдвэр, дотоод аудит хариуцсан 
мэргэжилтний байрны тодорхойлолт 

5 

10 9.1-9.3 
“Дундговь-Иргэний нийгмийн байгууллагуудын 
сүлжээ” ТББ-уудаар гүйцэтгүүлсэн судалгааны 
тайлан, нэхэмжлэл, фото зураг  

16 

11 10.1 
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2012.05.29-ний 
өдрийн Б/58 тоот тушаалаар Эрх бүхий албан 
тушаалтныг томилсон шийдвэр 

1 

12 10.2 
ЭБАТ-ны гүйцэтгэх чиг үүргийг ажлын байрны 
тодорхойлолтод тусгасан тодорхойлолт 

4 

13 11.1 

Нийтийн албан тушаалтны ёс зүйн дүрмийг 
боловсруулан АТГазраар хянуулан, зөвлөсөн 
саналыг тусган Засаг даргын захирамжаар 
батлуулсан шийдвэр, дүрэм 

4 

14 11.2-11.6 
Ёс зүйн дүрмийг албан хаагчдад танилцуулсан 
баталгааны хуудас 

3 

15 11.3 

Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа, 
бодлого шийдвэрийн талаар мэдээлэл хүлээн 
авах 7059106 утас, facebook, twitter, цахим хаяг,  
санал хүсэлтийн хайрцаг байршуулан авдаг 
санал хүсэлтийн  хуудас 

1 

16 12.1-12.2 
Нийтийн албанд давхар ажил эрхэлж буй албан 
тушаалтнуудын 2016 оны судалгаа 

1 

17 13.1-13.3 

Аймгийн Засаг даргаас 2016 онд батлагдсан 
нууцад хамааруулснаас бусад захирамжийг 
www.dundgovi.gov.mn вэб сайтны Эрх зүйн 
актууд хэсгийн Засаг даргын захирамж хэсэгт 
байршуулсан. Үүнээс  Аймгийн Засаг даргын 
2016.10.04-ний өдрийн А/357 тоот захирамж, 
ЭБАТ-ны хариуцсан ажлын чиглэлээр 
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж байх хууль 
тогтоомжийн жагсаалт 

2 

18 13.4 

“Төрийн архивын үйлчилгээний хөлсний 
хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” Архивын 
ерөнхий газрын 2015.12.09-ний өдрийн А/168 
тоот тушаалаар батлагдсан архивын лавлагаа, 
баримтын хуулбар олгох үйлчилгээний тариф 

1 

 14.1-14.4 Аймгийн Засаг даргын ажиллах цагийн хуваарь 1 

http://www.dundgovi.gov.mn/
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19 15.1-15.2 

Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, 
үйлчилгээг судлуулахаар Нийгмийн дэвшил 
эмэгтэйчүүд хөдөлгөөний ТББ-тай байгуулсан 
гэрээ, төлөвлөгөө 

5 

20 16.1 
АТГ-ын 2015.12.08; 2015.12.10; 2015.10.22-ны 
өдрүүдийн зөвлөмжийн хэрэгжилт 

8 

21 16.2-16.6 

Нийтийн албаны 2 албан тушаалтанд 
хариуцлага тооцуулах тухай АТГ-ын 2016.05.20-
ны 05/3376, 05/3378 тоот албан бичгүүдийн 
дагуу Аймгийн Засаг даргын 2016.05.26-ны Б/17 
тоот захирамжаар, аймгийн ЗДТГ-ын даргын 
2016.05.25-ны өдрийн Б/16 тоот тушаалаар тус 
тус хариуцлага тооцсон шийдвэр  

2 

22 18.1; 18.3 

Аймийн Засаг даргаас санаачилсан “Уриалга”, 
уг уриалгад аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын хамт олон бид нэгдэж “Бид авлигагүй 
хамт олон” уриалгад гарын үсгийн  
баталгаажуулалт, бүтээн байгуулалтыг 
сурталчлан таниулсан CD     

3 

23 18.2 

Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй 
нөхцөлд аймгийн Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга 
нарын ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ 
илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлээс,   
аймгийн Засаг даргын захирамжийн төслийн 
хууль зүйн үндэслэл болон бусад заалтыг хянах 
хуудас 

3 

24 19.1 
“Иргэдтэй хийх “21 хоног”-ийн уулзалт зохион 
байгуулах төлөвлөгөө 

1 

25 19.2 

Аймгийн Аюулаас сэрэмжлүүлэх FM107,5 
радиогоор Иргэдэд хууль тогтоомж сурталчлах 
“Хуулийн цаг” радио нэвтрүүлэг зохион 
байгуулах удирдамж, хөтөлбөр, 
АСЦогцолборын мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр, 
хуваарь Аймгийн бүх сумдыг цахим видео 
хурлын төхөөрөмжөөр холбох ажлыг орон 
нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 
хийлгүүлэхээр  Able И-Оффис” системийг 
нэвтрүүлж байгууллагын үйл ажиллагааг 
цахимжуулсан мэдээллээс  

6 

26 19.3 
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн 
Р.Хаш-Эрдэнэд сахилгын шийтгэл ногдуулсан 
тушаал 

1 
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