
 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тайлагнах хэсэг 



8. 

  

Төсөл, хөтөлбөрийн 

зорилт: 

Гүйцэтгэлийг Засгийн газрын 2017 оны 114 дүгээр тогтоолоор 
баталсан төлөвлөгөөний арга хэмжээ болон аймгийн Засаг 
даргын баталсан төлөвлөгөөний заалт бүрээр хүрсэн түвшин, 
үр дүнгийн хамт бичив. 

Нэг. Шударга, 

хариуцлагатай, ил тод 

нийтийн албыг 

бэхжүүлэх замаар 

авлигын эрсдэлээс 

урьдчилан сэргийлэх, 

төрийн жинхэнэ албан 

хаагчийн сонгон 

шалгаруулалт болон 

томилгоонд улс төрийн 

нөлөөллөөс ангид, 

мэдлэг, боловсролд 

суурилсан мерит 

зарчмыг хэрэгжүүлэх; 

 

 

 

          Төрийн албаны салбар зөвлөлийн дүгнэлт, нийтийн 
албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн Хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг /ХАСУМ/-ийг 
хянасан дүгнэлтийг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгох. 
         Аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын 
дарга нараас тус онд нийтийн албанд нэр дэвшүүлсэн 10 
этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг 
хянуулсан дүгнэлтийг www.dundgovi.gov.mn сайтны Ил тод 
байдал хэсгийн Авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа хэсгийн Хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг 
хянуулсан дүгнэлт хэсэгт байршуулан 
олон нийтэд ил тод сурталчиллаа.  Нэр 
дэвшсэн  этгээдүүдийн хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг 
төрийн албаны салбар зөвлөлийн 
дүгнэлтийн хамт хянуулж, томилогдсон 
10 албан тушаалтны хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд 
гаргуулж, ХАСХОМ програмын ЭБАТ цэсний  ХАСХОМ хүлээн 
авсан бүртгэлд бүртгэж, баталгааны маягтаар 
баталгаажуулан, ашиг сонирхлын зөрчилгүй томилгооны 
шийдвэрүүдийг батлан гаргаж, хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлэг хянуулаагүй томилогдсон зөрчилгүй 
ажилласан үр дүн гарав. 

100% 
          ХАСУМ-д хавсаргаж хүргүүлэх баримт бичгийн 
жагсаалтад Төрийн албаны салбар зөвлөлийн дүгнэлтийг 
оруулах. 
          Тус онд аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын 
Тамгын газрын дарга нараас нийтийн албанд нэр дэвшүүлсэн 
10 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг 
АТГ-аар хянуулах тохиолдол бүрт Төрийн албаны салбар 
зөвлөлийн дүгнэлт болон бусад холбогдох бичиг баримтыг 
хавсарган хянуулж, сум, байгууллагын хэмжээнд томилгооны 
зөрчил арилгуулах зөвлөмжийг аймгийн Төрийн албаны 
салбар зөвлөлөөс хугацаатай үүрэг өгч хамтран ажиллалаа.         

  100% 
          Төрийн албаны салбар зөвлөлийн дүгнэлт, ХАСУМ 
хянуулалгүйгээр томилгоо хийсэн албан тушаалтанд 
хариуцлага хүлээлгэх. 

Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөж 
шинээр болон сэлгэн томилохдоо Төрийн албаны салбар 
зөвлөлийн дүгнэлтгүй, төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох иргэний мэргэшлийн шалгалт өгөөгүй, шалгалтад 
тэнцээгүй, сонгон шалгаруулалтад ороогүй, нөөцөд 
бүртгэгдээгүй иргэдийг төрийн захиргааны албан тушаалд 
томилон ажиллуулахгүй байх талаар Төрийн албаны салбар 
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зөвлөлөөс сум байгууллагад зөрчилгүй ажиллах үүрэг 
даалгавар өгсөн. 
          Төрийн захиргааны албан тушаалд зөрчилтэй томилгоог 
арилгаагүй,  аймаг, сумын ИТХ-ын төлөөлөгч болон хууль бус 
томилгоог шинээр хийсэн, гаргасан 5 байгууллагын удирдах 
ажилтанд  хариуцлага тооцуулах албан бичгийг  дээд шатны 
удирдлагад нь, 2 байгууллагын удирдлагад зөрчил арилгах 
албан бичиг хүргүүлэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авсан.  
Тус хугацаанд нийтийн албанд нэр дэвшсэн этгээдүүд хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянуулаагүй 
томилогдсон албан тушаалтан байхгүй бөгөөд зөрчилгүй 
ажилласан болно. 

70% 
           Нутгийн захиргааны  байгууллагын хүний нөөцийн 
жагсаалт, төрийн албанаас түр чөлөөлөгдсөн, Төрийн 
албаны тухай хуульд заасан үндэслэлээр чөлөөлөгдсөн 
төрийн албан хаагчийн нөөцийн бүртгэлийг ил тод, 
нээлттэй болгох. 

    Төрийн жинхэнэ албаны нөөцийн санг анх орох иргэний 
нөөц, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөц гэсэн 2 ангиллаар 
бүрдүүлсэн.  

2018  оны 12 дугаар сарын 30-ны байдлаар  төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд  анх орох иргэний нөөцийн санд  дэс 
түшмэлийн 29, туслах түшмэлийн  4 нийт 33 иргэн, төрийн 
албан хаагчийн нөөцийн /хуулийн түр чөлөөлөгдсөн/ 
жагсаалтанд 25 иргэн тус тус бүртгэлтэй байна.  

/Төрийн жинхэнэ албан нөөцийн мэдээллийг 
www.dundgovi.mn сайтын Төрийн албаны салбар зөвлөл 
талбарын Ил тод байдал хэсгийн Төрийн жинхэнэ албаны 
нөөц хэсэгт байршуулсан болно./ 

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтаар 17, Удирдах 
ажилтны сонгон шалгаруулалтаар 7, Төрийн жинхэнэ албаны 
нөөцөөс 30 иргэнийг Төрийн жинхэнэ албан хаагчдаас нэгжийн 
даргад нэр дэвшүүлсэн 4 албан хаагчийн асуудлыг салбар 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн, дүгнэлт гарган  тус тус нэр 
дэвшүүлэн томилуулсан. 

/Салбар зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийг 
www.dundgovi.gov.mn сайтын Төрийн албаны салбар зөвлөл 
талбарын Тогтоол, шийдвэр хэсгийн хуралдааны шийдвэр 
хэсэгт байршуулсан болно./ 
      Төрийн захиргааны албан тушаалын сул орон тоо, түүнийг 
нөхөх талаар авсан арга хэмжээний мэдээллийг  орон нутгийн 
телевиз, Засаг даргын шуурхай цуглаан, семинар цугларалтын 
үеэр болон Салбар зөвлөлийн мэдээллийн самбараар  нийтэд 
ил тод болгож, тогтмол мэдээлж хэвшүүлсэн.  

100% 
          Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг үнэлж, 
дүгнэх, хариуцлага тооцох. 

Аймгийн Засаг даргаас сумдын Засаг дарга, аймгийн 
Засаг даргын Тамгын газар, Засаг даргын эрхлэх асуудлын 
хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлагуудын удирдлагуудтай  
байгуулсан 2018 оны гэрээг хагас, бүтэн жилээр хэрэгжилтийг 
дүгнэж, цаашид ажил эрчимжүүлэх үүрэг даалгавар өгч үр 
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дүнг тооцон ажилласан.  
Аймгийн Засаг даргаас сумдын Засаг дарга нартай 

2018 онд хамтран ажиллах гэрээний жилийн эцсийн биелэлт 
"В"-9, "С"-6,  А, В-ийн эзлэх хувь 60%, дундаж хувь 80,12%-тай 
байна.  

Төрийн байгууллагуудад үр дүнгийн гэрээний 
хэрэгжилтийг дүгнэхдээ мэргэжилтнүүдийг байлцуулан нэг 
бүрчлэн хамгаалуулж, шударга үнэлж дүгнэх, хэрэгжихгүй, 
удаашралтай байгаа заалтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авч, 
цаашид ажил сайжруулах зөвлөмж, чиглэл өгч ажилласан. 
Хөдөлмөрийн гэрээний хэрэгжилтийг улирал бүр дүгнэж, 
гэрээгээр хангалттай сайн үнэлэгдсэн ажилтнуудад ур 
чадварын нэмэгдэл олгож байна.  

ЗДТГ-ын албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний үнэлгээний 
мөрөөр авах арга хэмжээг зохион байгуулж,  9 албан хаагчдад 
зэрэг дэв ахиулах ба шинээр олгож, 3 албан хаагчийн 
шатлалыг ахиулж, 2 албан хаагчид удаан жилийн нэмэгдэл 
шинээр, 4 албан хаагчид ур чадварын нэмэгдлийг шинэчлэн 
олгож, нийт 29 албан хаагч зэрэг дэв, цолны нэмэгдэл болон 
удаан жилийн нэмэгдэл, 6 албан хаагчид ур чадварын 
нэмэгдэл, 7 албан хаагчдад мэргэшлийн зэргийн, 2 албан 
хаагчид онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгосон. Үр дүнгийн 
гэрээгээ хангалтгүй биелүүлж хариуцлага тооцуулсан албан 
хаагч байхгүй болно. 

100% 
           Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/103 тоот 
тушаалаар батлагдсан “Аймгийн нийтийн албан 
тушаалтны ёс зүйн дүрэм”-ийг хэрэгжүүлэх. 
          Нийтийн албан тушаалтны ёс зүйн дүрмийг аймаг, 
сумын нийтийн албан тушаалтнуудад нэг бүрчлэн 
танилцуулан, танилцсан тухайг гарын үсгээр баталгаажуулан, 
үйл ажиллагаандаа мөрдөн хэвшүүлж, www.dundgovi.gov.mn 
сайтны Ил тод байдал хэсгийн Хүний нөөц талбарт нийтийн 
албан тушаалтны ёс зүйн дүрэм нэртэй байршуулав. 

100% 
          Албан тушаалтанд холбогдох авлига, ашиг 
сонирхол, ёс зүйтэй холбоотой өргөдөл, гомдол, 
мэдээллийг хүлээн авах, хянан шалгах, хариуцлага 
хүлээлгэх үйл ажиллагааг шинэ арга хэлбэрт шилжүүлэх, 
дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх. 
         Төрийн албан хаагчдын дунд ёс зүй, соён гэгээрүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах талаар сум, байгууллагын дарга 
нартай байгуулсан үр дүнгийн гэрээнд тусган хэрэгжүүлж 
байгууллагууд тусгай төлөвлөгөөтэй 
ажиллаж байна. 

 Аймгийн хэмжээнд төрийн 
захиргааны байгууллагуудад 23 ёс зүйн 
хороо ажиллаж, төрийн албан хаагчдын ёс 
зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, 
тэднийг соён гэгээрүүлэх төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжүүлж ажилласан.  

Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, 
харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх ажлын 
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хүрээнд  төрийн байгууллагуудад  ёс зүйн хороогоо шинэчлэн 
байгуулах,  төрийн албан хаагчдын ёс зүй, харилцаа хандлага, 
төрийн албан хаагчдын ашиг сонирхолыг зохицуулах, хувь 
хүний хөгжил  зэрэг  чиглэлээр 775 албан хаагчийг хамруулан 
сургалт зохион байгуулсан. 

 Төрийн байгууллагуудад төрийн албан хаагчийн 
эрхэмлэх есөн зүйл, ёс зүйн дүрмийг үйл ажиллагаандаа 
мөрдлөг болгон 7 сум, 15  агенлаг төрийн албан хаагчидтайгаа 
ёс зүйн гэрээ байгуулсан, бусад байгууллагуудад 
байгууллагын дотоод журам, ажлын байрны тодорхойлолт, 
албан хаагчдын хөдөлмөрийн болон үр дүнгийн гэрээнд тусган 
хэрэгжилтийг дүгнэн ажиллаж, 7 сум, 2 байгууллага ёс зүйн 
зөрчил гаргаж, ажлын сахилга хариуцлага алдсан 103 албан 
хаагчид сахилга хариуцлагыг сайжруулах арга хэмжээ авсан 
байна.  

100% 
          Хууль бус шийдвэрийг хүчингүй болгох, гарсан 
сөрөг үр дагаврыг арилгах, хохирол учруулсныг шүүх 
тогтоосон тохиолдолд албан тушаалтныг нийтийн албанд 
дахин томилохгүй байх. 
          Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний  байгууллагын 
удирдах ажилтан, төрийн захиргааны албан хаагчдын 
томилгоог холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу сонгон 
шалгаруулан томилж, зөрчилтэй томилгоог арилгах, 
томилгооны зөрчилгүй ажиллах талаар сумд болон төрийн 
байгууллагын удирдлагуудад үүрэг даалгавар өгч үр дүнг 
тооцож ажилласан. 
           Аймгийн хэмжээнд 2018 онд  төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний удирдах ажилтны 44 ажлын байранд зөрчилтэй 
томилгоо хийгдсэнээс 29 зөрчлийг арилгаж, 10 ажлын байранд 
сонгон шалгаруулалт болон мэргэшлийн шалгалт 1-2 удаа 
зарласан боловч тэнцсэн хүн байхгүй, 2 ажлын байранд 
захиалга ирүүлээгүй, 3 ажлын байранд шүүхийн маргаантай 
байна. Хууль бус шийдвэрээр ажлаас чөлөөлөгдсөн этгээд 
байхгүй болно. 

70% 

Хоёр. Төрийн 
үйлчилгээний нээлттэй 
байдлыг хангаж, цахим 
үйлчилгээг хөгжүүлж, 
чанар хүртээмжийг 
сайжруулах, 
үйлчлүүлэгчийн эрх 
ашгийг дээдэлж, төрийн 
албан хаагчийн 
хариуцлагыг 
дээшлүүлэх зорилтыг 
хангах чиглэлээр 
 
 

          Хяналт шалгалтын 70 хувийг урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор зохион байгуулах, хяналт шалгалтын 
чиглэлийг цөөрүүлэх. 
УИХ, Засгийн газраас батлагдсан хууль тогтоомж, аймгийн 
ИТХ, Засаг даргын шийдвэрийн биелэлтийг хагас, бүтэн 
жилээр нэгтгэн ХШҮДАХ үнэлгээ хийж, Засаг даргын дэргэдэх 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хэрэгжилт удаашралтай 
байгаа болон тасарч буй заалтуудыг эрчимжүүлж ажиллах 
талаар сум, хэлтэс, газар, агентлаг төрийн байгууллагуудад 
зөвлөмж хүргүүлэн, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дараах 
ажлыг зохион байгуулав.Үүнд: Хууль тогтоомж, тогтоол 
шийдвэрийг батлагдан гарсан даруй нь цахим программ болох 
И-ОФФИС-т байршуулж, хэлтэс, агентлаг бүр бүртгэл 
хяналтанд авсан. Засгийн газрын 32, 258 дугаар тогтоол болон 
бусад сахилга хариуцлага сайжруулах тогтоол хэрэгжүүлэх 
тухай Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2/933 
дугаар албан тоотыг сум, агентлагийн дарга нарт 2018.08.29-



ний өдөр хүргүүлэн, аймгийн ЗДТГ-ын даргын баталсан 
удирдамжийн дагуу 2018.08.30-31-ний өдрүүдэд 15 сумдаар 3 
ажлын хэсэг ажиллаж хяналт шалгалтын ажлыг зохион 
байгуулан зөрчил дутагдлыг газар дээр нь арилгуулан үүрэг 
чиглэл өгч ажилласан. 2018.09.10-ны аймгийн Засаг даргын 
А/382 тоот захирамжаар 6 ажлын дэд хэсэг байгуулан Засгийн 
газрын 258 дугаар тогтоолын хэрэгжилт, зохион байгуулж буй 
арга хэмжээний явц, үр дүнг шалгах, үнэлэлт дүгнэлт, зөвлөмж 
өгөх ажлыг аймгийн бүх төрийн болон төрийн өмчийн 
оролцоотой аж ахуй нэгж, байгууллагуудад зохион байгуулсан. 
Мөн аймгийн Засаг даргын 2018.10.09-ний А/440 захирамжийн 
дагуу 4 ажлын дэд хэсэг байгуулан өвөлжилтийн бэлтгэл, 
тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт шалгалт 
зохион байгуулж, илэрсэн дутагдлыг газар дээр нь арилгуулан 
ажилласан. 

100%                                                                                                   
          Төрийн байгууллагуудын албан ёсны цахим 
хуудсаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, мэдээллийг 
хүлээн авах. 
         Аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газарт 
бичгээр нийт 102 өргөдөл ирснээс иргэдээс 73, албан 
хаагчдаас 25, байгууллага хамт олноос 4 өргөдөл тус тус 
ирсэн байна. Үүнээс 94 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь 
шийдвэрлэн хариу өгч, хяналтын бөгөөд шийдвэрлэх шатанд 5 
өргөдөл байгаа бөгөөд шийдвэрлэлтийн явц 92,1 хувьтай 
байна. Засгийн газрын 1111 төвөөр Дундговь аймагтай 
холбоотой иргэдийн дуудлага 10 очсоноос 6 нь санал хүсэлт, 
5 нь гомдол байсан бөгөөд 8–ыг хугацаанд нь шийдвэрлэн 2 
гомдол хяналтанд байна.  
          Олон нийттэй харилцах 7059106 шууд утсанд нийт 185 
иргэнээс гомдол, санал хүсэлт хүлээн авсан бөгөөд санал 
хүсэлт 61, гомдол 105, шүүмжлэл 18, талархал 1 ирсэн байна. 
Үүнээс 176 нь хугацаандаа шийдвэрлэгдэж, жилийн эцэст 7 нь  
хяналтын бөгөөд шийдвэрлэх шатандаа байгаа бөгөөд 
шийдвэрлэлт 95,1 хувьтайгаар хэрэгжсэн. Үүнээс тухайбал 
Дундговь-Ус ОНӨААТҮГ-ын ажилтнуудаас ирсэн өргөдлийн 
дагуу Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын 
албанаас шалгалтын ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж 
байна. Аймгийн Засаг даргын 2005 оны 130 дугаартай 
захирамжаар батлагдсан “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 
барагдуулах, шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих, мэдээлэх журам”-
д өөрчлөлт оруулах зорилгоор хэлэлцүүлэг хийгдэж байна. 
Сум, хэлтэс, агентлагаас өргөдөл гомдол санал хүсэлтийн 
тайлан ирүүлэх хугацаа, тайлангийн чанарт анхаарах, ажлын 
хариуцлагыг сайжруулах зорилгоор сум, газар, хэлтэс, 
агентлагийн удирдлагуудын үр дүнгийн гэрээнд тусгай 
заалтаар тусгах саналыг боловсруулав. 2018 онд нийтдээ 15 
сум, 120 гаруй төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, 
албан тушаалтанд хандаж биеэр, цахимаар, утсаар, бичгээр, 
нийт 34286 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирүүлснээс 33548 
өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хуулийн хугацаанд 
шийдвэрлэж 97,8%-ийн гүйцэтгэлтэй ажилласан бөгөөд 



шийдвэрлэх шатандаа 549 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт 
байна. Засаг даргад хандан 8 иргэн орон байр хүссэнээс 5 
иргэнд гэр олгоод байна. 17 иргэнээс эмчилгээний болон 
сургалтын төлбөрт дэмжлэг үзүүлэх тухай хүсэлт ирсэнээс 11 
иргэнд тусламж үзүүлсэн. Сайнцагаан сумын Айраг буюу 8 
дугаар багийн иргэдийг төлөөлж нэр бүхий 36 хүний гарын 
үсэгтэй Айраг багт халаалт бохирын шугам оруулах тухай 
хүсэлтийг хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэн, Ахмадын байр 
барих газрын асуудлаар Сайнцагаан сумын удирдлагын 
шийдвэрээс үүссэн маргааныг аймгийн Засаг дарга 
Ахмадуудтай уулзаж хүссэн газарт байрыг бариулах шийдвэр 
гаргасан нь иргэдийн талархалыг хүлээсэн ажлын нэг болсон. 
Аймгийн Засаг дарга тус онд аймгийн иргэд болон төрийн 
албан хаагч зэрэг 800 гаруй иргэдтэй 3 удаагийн уулзалт 
зохион байгуулж 387 санал хүсэлт амаар болон бичгээр 
хүлээн авч газар дээр нь хариулт өгч, “Иргэдээ сонсьё” төрийн 
үйлчилгээний нэгдсэн өдөрлөгийг Өлзийт, Адаацаг, Дэлгэцогт 
сумдад зохион байгуулж Засаг дарга Өлзийт, Засаг даргын 
орлогч Адаацаг, Засаг даргын Тамгын газрын дарга 
Дэлгэрцогт сумын иргэдтэй тус тус уулзалт хийж 8 талархал 
хүлээн авч, 42 санал асуултад хариулт өгч, тус 3 сумын 
иргэдэд 15 төрийн байгууллагын эмнэлэг, урлаг соёл, улсын 
бүртгэл, хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний зэрэг 20 гаруй нэр 
төрлийн үйлчилгээг 300 гаруй иргэнд үзүүлэн дээрх сумдын 
төрийн байгууллагуудын ажил байдалтай газар дээр нь 
танилцан зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлэн ажилласан.  
2018 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн Засгийн газрын 36 
дугаар хуралдааны тэмдэглэлээр үүрэг болгосны дагуу 
өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтэнд хуулийн хугацаанд хариу 
өгч, иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай үзүүлж 
ажиллахыг мөрдлөг болгон сум, газар агентлагуудад үүрэг 
чиглэл өгч хамтран ажиллах ажлыг хэвшүүлэв.  

100% 

Гурав. Төсөв, санхүү, 
аудитын үйл 
ажиллагааны 
удирдлага, хяналтыг 
сайжруулах, ил тод 
байдлыг хангах, 
төсвийн хөрөнгө, 
гадаадын зээл, 
тусламжийг үр ашигтай, 
зориулалтын дагуу 
зарцуулах, хариуцлагыг 
дээшлүүлэх зорилтыг 
хангах чиглэлээр 
 

          “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн 
агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам” түүний 
хавсралт болон дэд цэсүүдэд тавигдсан мэдээлэл, түүний 
агуулга нь олон нийтэд ойлгомжтой байх.  
          Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харъяалагдах 144 
байгууллагын Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих 
мэдээллийг журмын дагуу дэд цэсүүдэд байршуулж байгаа 
байдалд цахимаар хяналт 
шалгалт хийхэд зарим  
мэдээллийг хугацаа 
хоцруулдаг зөрчил байсаар 
байна. 2018 онд төрийн 
болон орон нутгийн өмчит 
байгууллагуудын Шилэн 
дансны цахим хуудсыг 100 
хувь нээлгэсэн. Монгол 
Улсын Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан 
“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 



хийх нийтлэг журам”-ын дагуу 2018 онд Шилэн дансны цахим 
хуудсанд байршуулсан мэдээлэл 91,5 хувийн хэрэгжилттэй 
дүгнэгдсэн үр дүн гарсан. 

100% 
          Гадаад зээл тусламж, Орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих хөрөнгө оруулалт болон 
төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ бүрийн явц, гүйцэтгэлийг 
цахимаар хянах орчныг бүрдүүлж, нээлттэй, ил тод 
болгох, мэдээллийг сайжруулах. 
          Гадаадын зээл тусламж, аймаг, сумдын Орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалт 
болон төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ бүрийн явц, гүйцэтгэлийг 
www.dundgovi.gov.mn, www.mof.gov.mn сайтууд дээр тухай бүр 
нь оруулж, иргэд олон нийтэд ил тод нээлттэй танилцах, 
хяналт тавих боломжийг бүрдүүллээ. 

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Тогтвортой бичил 
уурхай төслийн газраас аймагтай хамтран “Тогтвортой бичил 
уурхай 7F-04344” төслийг 2017-2018 онд хэрэгжүүлж байна. 

Төслийн зорилго нь “Бичил уурхайг зохион 
байгуулалтад оруулах, албажуулах үйл явцыг эрчимжүүлэх, 
бичил уурхайчдад хүрч ажиллах бүтцийн чадавхийг 
бэхжүүлэх, бичил уурхайгаас орон нутгийн эдийн засагт 
оруулж буй хувь нэмрийг дээшлүүлэх, Бичил уурхай эрхлэгчид 
болон ХАМО иргэдийг албажуулах, тэдний энэ чиглэлийн эрх 
зүйн мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх хүрээнд эрхзүйн сургалт 
сурталчилгааг явуулах” явдал юм. 

Уг төслийн хүрээнд аймгийн бичил уурхайн зөвлөлөөс 
2017 онд 10 сая төгрөгийн төсөл хэрэгжүүлж, Хулд, 
Баянжаргалан сумдад Ашигт малтмал, байгаль орчин, бичил 
уурхайн чиглэлийн хууль эрх зүйн сургалт сурталчилгааг 4, 10-
р сард 3 удаа зохион байгуулсан. Сургалтанд сумдын 
удирдлага, иргэд нийтдээ 200 гаруй хүн хамрагдсан. 

Аймгийн Засаг дарга, ШХА-ын Тогтвортой бичил уурхай 
төслийн газартай 2018 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулан, 
21 сая төгрөгийн төсөл хэрэгжүүлж байна. Уг ажлын хүрээнд 
2018 оны 5 сард аймагтаа анх удаа Бичил уурхай эрхлэгчдийн 
зөвлөгөөнийг Баянжаргалан, Хулд, Луус, Гурвансайхан, 
Өлзийт зэрэг сумдын нийт 120 хүнийг хамруулан зохион 
байгуулсан. БНСУ-аас Куяаны төгөл төсөл нь цөлжилт, элсний 
нүүдэл, шар шороон шуургыг бууруулах; Швейцарын хөгжлийн 
агентлаг, Ногоон-Алт хөтөлбөрөөс нутгийн  удирдлагыг 
бэхжүүлэх, Даацтай бэлчээр-Амьдралын баталгаа төсөл нь  
бэлчээр ус, усны нөөцийг зүй зохистой ашилах, малчдын 
бүлэгтэй  болж бүх малчид хамрагдана; Япон улсаас хэрэгжиж 
буй Өвсний үндэс хөтөлбөрийн хүрээнд дунд сургуулийн 
нэгдсэн шугам сүлжээний халаалт,  БСШУСЯам, Дэлхийн 
банкнаас Эх хэл эрдмийн түлхүүр төсөл нь бага ангийн 
сурагчдын Байгалийн ухааны хичээлийн чанар хүртээмжийг 
сайжруулах; Герман улсын Action Five төрийн бус 
байгууллагын санхүүжилтээр Хөгжлийн Дэмнэл ТББ-аас 
Хүүхэд бүрт ижил боломж төсөл нь багш нэг бүрийн 
багшлахуй болон суралцахуйд судалгаа хийж тэдний сурах, 
сургах арга барилд тулгамдаж буй асуудлыг илрүүлэн 

http://www.dundgovi.gov.mn/
http://www.mof.gov.mn/


тэдгээрийг  шийдвэрлэхүйц арга хувилбарт тус аймгийн 5-6 
сургуулийн залуу 25-30 багш, 5-6 менежер, дунджаар 500-аас 
дээш сурагчид хамрагдах зэрэг төслүүд үр дүнтэй хэрэгжиж 
байна. 

100% 
          Хувь хүн, хуулийн этгээдээс төсвийн байгууллагад 
өгсөн хандив, тусламж гэх мэт төсвийн бус орлого, түүний 
зарцуулалтыг мэдээлэх. 
          Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 1 дүгээр сарын 02-ны 
өдрийн А/01 дүгээр захирамжаар 2018 оныг “Эрүүл мэндийг 
дэмжих жил” болгон зарласан бөгөөд тус ажлын хүрээнд 
Гурвансайхан сумын “Хөтөл цагаан” хэмээх газар гантиг 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй “Үнэн 
бэх” ХХК-д хүсэлт тавьсаны дагуу, нийгмийн хариуцлагын 
хүрээнд Гурвансайхан сумын Хүн эмнэлэг, аймгийн Нэгдсэн 
эмнэлэгүүдэд Пургон болон Старикс мөн Баянжаргалан сумын 
нутаг дахь Хөөтийн уурхайд үйл ажиллагаа явуулдаг "Биг 
Могул Коул энд Энержи" ХХК Сайнцагаан сумын "Боржгин 
Мандал", "Өлзийт Мандал" өрхийн эрүүл мэндийн төвд 
"Приус-20" загварын хоёр автомашиныг бэлэглэв. Эрүүл 
мэндийг дэмжих жилийн хүрээнд материаллаг баазыг бий 
болгох төдийгүй энэ чиглэлийн боловсон хүчинг бэлтгэх 
ажлууд үе шаттайгаар зохион байгуулж байна. Энэ оноос 
аймгийн Засаг даргын нэрэмжит тэтгэлэгт хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх гэж байгаа бөгөөд тус тэтгэлэгт орон нутагтаа нэн 
шаардлагатай мэргэжлээр сурч буй оюутнуудыг, мөн 
ажилчдыг мэргэшүүлэх сургалтад чиглүүлнэ гэж “Дундговь 
аймгийн ЗДТГ таныг сонсож байна” facebook хаягаар иргэд 
олон нийтэд нээлттэй сурталчилан ажиллалаа.       

100% 
          Орон нутгийн төсвийн төслийн талаар хэлэлцүүлэг 
өрнүүлэх, төсвийн төсөлд олон нийтийн саналыг авч 
тусгах. 
          Тус онд аймгийн ОНХС-ын хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 
ажлын санал ирүүлэх албан бичгийг сум бүрт хүргүүлсний 
дагуу 71 ажлын санал ирүүлж, мөн 1256 гаруй иргэдээс 
бичгээр санал асуулга авч нийт 70 санал ирсэн. Ирүүлсэн 
саналын жагсаалтыг хуульд нийцэж байгаа эсэхээр нь 
тодорхойлж иргэдээс санал авах эрэмбийн жагсаалтыг 
гаргасан. Нийт 53 хөтөлбөр төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг 
гаргаж иргэд олон нийтээс цахим болон цаасан хэлбэрээр 
авсан. Санал асуулгад аймаг, сумдын нийт 3256 иргэн 
хамрагдсан. 

100% 
          Орон нутгийн төсвийн төсөлд санал авах 
хэлэлцүүлгийн талаар Засгийн газрын www.iltod.mn, 
www.dundgovi.gov.mn, www.shilendans.com цахим хуудас 
болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр иргэд, олон нийтэд 
мэдээлэл хүргэх. 
          Аймгийн ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын 
саналыг 3256 гаруй иргэдээс бичгээр санал асуулга авч, 
хуульд нийцэж байгаа эсэхээр нь тодорхойлж, 53 хөтөлбөр 
төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг гаргаж иргэд олон нийтээс 

http://www.iltod.mn/
http://www.dundgovi.gov.mn/
http://www.shilendans.com/


facebook хуудас дахь Дундговь аймгийн групүүд, able програм, 
www.dundgovi.gov.mn цахим хуудсуудаар олон нийтэд 
сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулав. 

100% 
          Аудитын байгууллагын акт, дүгнэлт, албан 
шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ 
хийж, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх. 
          Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд 
санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 
хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигт хийсэн гүйцэтгэлийн аудит болон 
нийцлийн аудитын зөвлөмж, авто замын сангийн 2017 оны 
хөрөнгийн зарцуулалт үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын 
зөвлөмжийн хэрэгжилт, албан шаардлагын хариуг тухай бүр 
өгч ажилласан. 

100% 
          Иргэн, хуулийн этгээдэд учруулсан хохирлыг 
барагдуулсны улмаас захиргааны байгууллагад учирсан 
хохирлыг буруутай албан тушаалтнаар буцааж төлүүлэх. 
         Ажлаас үндэслэлгүй халагдсан, чөлөөлөгдсөн этгээдийг 
шүүхийн шийдвэрийн дагуу ажилд нь эгүүлэн томилсон, 
ажилгүй байх хугацааны цалин хөлс, нийгмийн даатгалын 
шимтгэл зэргийг захиргааны байгууллагаас нөхөн төлж 
төсвийг үр дүнгүй зарцуулсан байдалд дүгнэлт хийж, хохирлыг 
буцааж төлүүлэх  арга хэмжээг хуулийн дагуу зохион 
байгуулах ажлыг сум, байгууллагуудын удирдлагуудын 
нэгдсэн цугларалтаар мэдээлэл хийж, аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Орон нутгийн өмчийн газар, Луус сумын Засаг 
даргын Тамгын газар, тус сумын Соёлын төв, аймгийн Төв 
номын сан, Сайнцагаан сумын I, II, V цэцэрлэг, Адаацаг ЕБС, 
Баянжаргалан сумын ЗДТГ, Эрүүл мэндийн төв, Говь-Угтаал 
сумын ЗДТГ, ИТХ, Гурвансайхан сумын ЗДТГ, Сайхан-Овоо 
сумын Цэцэрлэг, ЕБС, Дэлгэрхангай сумын цэцэрлэг, 
Сайнцагаан сумын Говийн ирээдүй цогцолбор сургууль зэрэг 
газруудад Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас зөрчлийг 
арилгуулах хугацаатай үүрэг өгч, хугацаандаа барагдуулаагүй 
тохиолдолд Дундговь аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн 
анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гарган шийдвэрлэх ажлыг 
хамтран зохион байгуулсны үр дүнд 4.863.6 мянган төгрөгийг 
барагдуулсан үр дүн гарлаа. 52.820.8 мянган төгрөгийн 
холбогдох баримт материалыг бүрдүүлж, сум дундын Иргэний 
хэргийн шүүхэд өгч, 29.153.5 мянган төгрөгний холбогдох 
эздийг хаяг тодруулахаар аймгийн Цагдаагийн газартай 
хамтран ажиллаж байна. 

70% 

Дөрөв. Худалдан авах 
ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгож, 
үр ашигтай, шударга, ил 
тод, нээлттэй байдлыг 
нэмэгдүүлж, хяналт, 
хариуцлагыг 
дээшлүүлэх зорилтыг 

          Худалдан авах үйл ажиллагааны тендерийн үйл 
ажиллагааг цахим хэлбэрт 
бүрэн шилжүүлэх. 
          Аймгийн хэмжээнд 
2018 онд 3,926 тэрбум төгрөгийн 
46 худалдан авах 
ажиллагаа зохион 
байгуулахаас 3,796 тэрбум 
төгрөгийн 41 худалдан авалтанд 

http://www.dundgovi.gov.mn/


хангах чиглэлээр  3,592 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулагдаж 196,8 сая 
төгрөгийн хэмнэлт үүссэн байна. Зарлагдаж буй  130 сая 
төгрөгийн 5 тендер шалгаруулалт байгаагаас 85,1 сая 
төгрөгийн 2 барааны худалдан авалтыг харьяа газарт нь эрх 
шилжүүлсэн. Тус онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
1.067 тэрбум төгрөгийн 8 ажлын эрх шилжиж ирсэн бөгөөд 
бүгд тендер шалгаруулалт дууссан байна. Тус худалдан 
авалтуудаас 44 тендерийг цахим хэлбэрээр зарлан зохион 
байгуулж, онцгой нөхцөл байдал үүссэний улмаас аймгийн 
хэрэгцээнд экскаватор болон аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын албан хэрэгцээний автомашиныг захиалагч шууд 
худалдан авч гэрээ байгуулагдсан.  

100% 
          Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн 
талаарх мэдээллийг цахим хуудсанд байрлуулж, 
шалгарсан болон шалгарч чадаагүй шалтгаан нөхцөл, 
хуулийн үндэслэлийн талаар тодорхой танилцуулж, 
шалгаруулалтын талаар гарсан гомдол, мэдээллийг 
шийдвэрлэсэн байх. 
           Тендер шалгаруулалтанд оролцогч аж ахуй нэгжүүдэд 
шалгарсан болон шалгараагүй талаарх мэдэгдлийг цаасан 
хэлбэрээр баталгаат шуудангаар нэгэн зэрэг хүргүүлэхээс 
гадна оролцогчийн хүсэлтээр цахим шуудангаар давхар 
илгээж цаг хугацаа хэмнэн зохион байгуулсан харьцуулалтын 
аргаар зохион байгуулсан 10 тендерт оролцогч материал 
ирүүлээгүй улмаас амжилтгүй болж, гэрээ байгуулах эрх 
олгоогүй бөгөөд 34 тендер амжилттай зохион байгуулагдаж 
тус тендерт оролцогч нарт гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 
болон тендерээс татгалзсан 
тухай мэдэгдлийг нэгэн зэрэг 
бичгээр хүргүүлж мэдэгдэлд 
тендерийн баримт бичгийн 
тендерт оролцогчид өгөх 
зааварчилгааны болоод бараа, 
ажил, үйлчилгээний техникийн 
тодорхойлолт эсвэл тендерийн 
баримт бичгийн аль хэсэгт 
заасан нөхцөл шаардлагыг 
хангасан, хангаагүй талаар  энэ нь хуулийн ямар заалтыг 
зөрчиж байгаа талаар тодорхой зааж цаашид дээрх асуудалд 
анхаарч ажиллах талаар мэдэгдэж ажилласан. Мөн 
tender.gov.mn системд тендер шалгаруулалтын үр дүнг оруулж 
хэвшүүлсэн. 

100% 
         Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, 
дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын дүнг цахим 
хуудсанд байршуулах. 
          2017 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон орон 
нутгийн төсвийн хөрөнгийн эс үүсвэрээр санхүүжигдсэн бараа, 
ажил, үйлчилгээний худалдан авах ажиллагаанд Аймгийн 
аудитын газраас нийцлийн аудит хийж тайлан дүгнэлтийг 
Орон нутгийн өмчийн газрын цахим хуудас болон Аудитын 
газрын цахим хуудсанд тус тус байршуулж ажилласан. Харин 



2018 оны Худалдан авах ажиллагааны тайлан төлөвлөгөөнд 
Санхүүгийн хяналт аудитын газраас аудит хийгдэж дуусаагүй 
байна. 

100% 
          Тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд 
тухайн салбарын мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил, 
төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан байх. 
          Тус онд 3,926 тэрбум төгрөгийн 46 худалдан авах 
ажиллагаа зохион байгуулахаас 3,796 тэрбум төгрөгийн 41 
худалдан авалтанд 3,592 тэрбум төгрөгийн гэрээ 
байгуулагдаж 196,8 сая төгрөгийн хэмнэлт үүссэн байна. 3-5 
хүний бүрэлдэхүүнтэй 44 үнэлгээний хороонд тухайн 
салбарын төлөөллийг оролцуулж давхардсан тоогоор 87 иргэн 
болон төрийн бус байгууллагын төлөөллийг томилон 
оролцуулж худалдан авах ажиллагааны ил тод, нээлттэй 
байдлыг ханган ажиллаж, иргэний болон Иргэний нийгмийн 
байгууллагын төлөөлөлд 345,0 мянган төгрөгний урамшуулал 
олгосон. 

100% 

Тав. Шүүх эрх мэдлийн 
болон хууль сахиулах 
байгууллагын шударга, 
ил тод, хараат бус 
байдлыг 
бэхжүүлэх, авлигын 
эсрэг хамтын 
ажиллагааг сайжруулах 
зорилтыг хангах 
чиглэлээр  

          Сум, байгууллагуудын ЭБАТ-нуудад  сургалт зохион 
байгуулах. 
           Сум, байгууллагуудын ЭБАТ-нуудад Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, Хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн цахим систем, 
Хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг 
бүртгэх, хянах, хадгалах 
ЭБАТ-ны үйл ажиллагаа, 
тайлан мэдээ ирүүлэх, 
гаргахад анхаарах 
асуудлууд зэрэг сэдвүүдээр 
зохион байгуулж, 
жил бүр тэднийг 
чадавхжуулах сургалтыг 
зохион байгуулан хэвшүүлсэн. 

100% 
          ХАСУМ болон хувийн ашиг сонирхлын болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг /ХАСХОМ/ гаргах үүрэг бүхий 
албан тушаалтны хамрах хүрээг эрхлэх албан тушаалынх 
нь онцлог, шийдвэр гаргах эрх мэдэл, улсын өмчтэй 
харьцах үйл ажиллагаа зэрэг авлигад өртөх эрсдэлийг 
харгалзан оновчтой тогтоох. 
          Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын харъяа сум, 
хэлтэс, агентлаг, албадаас хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг 
болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг 
гаргах 175 этгээдийн нэрсийг 
шинэчлэн батлагдсан маягтын 
дагуу албан тушаал, ажлын чиг 
үүрэг зэргийг нэг бүрчлэн 
тодорхойлон гаргаж АТГ-ын Хяналт 
шалгалт, дүн шинжилгээний 
хэлтэст хүргүүлэн, мэдүүлэг гаргах 



үүрэг бүхий жагсаалтыг иргэд, олон нийтэд ил тод нээлттэй 
сурталчилан таниулсан. 

100% 
          Мэдүүлгийг цахим хэлбэрээр авах тогтолцоонд 
бүрэн шилжүүлэх. 
          Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг шинэчлэн  
гаргах 173 этгээд, шинээр 
томилогдсон 22 этгээдээс цахим 
хэлбэрээр ХАСХОМ-ийг 
гаргуулан баталгааны маягтаар 
өөрсдөөр нь эхэлж 
баталгаажуулан, дараа нь ЭБАТ-
нууд хянаж эцэслэн 
баталгаажуулж хуулийн хугацаанд 100 хувь цахим хэлбэрээр 
мэдүүлж, АТГ-ын ХШДШХ-т ХАСХОМ-1, 2, 3, 4 тайлангийн 
маягтуудаар нэгтгэн хүргүүлж тайлагналаа. 

100% 
          Хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актын 
төсөлд авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр санал, 
зөвлөмж гаргах тогтолцоог бүрдүүлэх. 
          Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Зөвлөлийн 2018 оны 16 
дугаар хурлаар “Аймгийн Засаг даргын захирамж, албан 
даалгавар, гэрээний төслийг хянах, баталгаажуулах, сумдын 
Засаг дарга, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 
хэлтэс, агентлагийн дарга нарын 
баталсан эрх зүйн актыг хянах, зөвлөх 
журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, Засаг 
даргын захирамж, албан даалгавар, 
гэрээний төсөл боловсруулах хяналтын 
дагалдах хуудсыг хоёрдугаар 
хавсралтаар, захиргааны шийдвэрийн 
хувийн хэрэг хөтлөх хуудсыг 
гуравдугаар хавсралтаар тус тус 
шинэчлэн баталсан. Энэхүү захиргааны  
акт хянах журмын хоёрдугаар 
хавсралтанд хянах албан тушаалтнууд 
“Ашиг сонирхлын зөрчилтэй эсэх”-ээ 
мэдэгдэхийг зааж өгсөн. Албан тушаалтнуудын томилгооны 
шийдвэрт холбогдох хууль тогтоомжийн зүйл заалтаас гадна, 
нийтийн албанд нэр дэвшин хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлэг хянуулсан дүгнэлтийг үндэслэх хэсэгт, 
бичвэр хэсэгт хориглолт, хязгаарлалт, мэдэгдэл, тайлбар 
гаргах талаар заалтаар тусгах ажлыг хэвшүүлэн үйл 
ажиллагаандаа мөрдөн хэрэгжүүлж байна. 

100% 

Долоо. Авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх 
үйл ажиллагаанд иргэд, 
олон нийтийн хяналт, 
иргэний нийгмийн 
байгууллагын үүрэг, 
оролцоог нэмэгдүүлэн, 

          Шийдвэр гаргах шатанд иргэний нийгмийн оролцоо, 
хяналтын талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд 
үнэлгээ хийх ажлыг төрийн бус байгууллагатай хамтран 
зохион байгуулах. 
          Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний газар, 
хэлтэс, агентлаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын үйл 
ажиллагааны үр дүнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийхэд   



идэвх санаачилгыг 
дэмжих зорилтыг хангах 
чиглэлээр  
 

Говийн хөгжил наран төрийн бус байгууллагын даргыг  
оролцуулж, хэрэглэгчийн үнэлгээг газар дээр нь авахуулах 
ажлыг зохион байгуулсан.  Мөн “Авлигагүй нийгмийн төлөө 
хамтдаа” төслийн хүрээнд сумдын Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг газар дээр нь үзэж танилцан, 
зөвлөн туслах ажлыг 10 сум, 4 байгууллагад зохион 
байгууллаа. 

100% 
          Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар 
гүйцэтгүүлж, төсвөөс олгож байгаа санхүүжилтийн 
зарцуулалтыг ил тод, нээлттэй болгож нийтэд мэдээлэх. 
          Төрийн байгууллагуудын 2017, 2018 оны үйл ажиллагааг 
ТББ-аар үнэлүүлэх ажлыг “Аймгийн ахмадын хороо”, “Говийн 
хөгжил наран” ТББ-аар 2.740.000 төгрөгөөр, багийн Засаг 
дарга нарыг чадавхжуулах сургалтыг нийт 15 сумын 66 багийн 
Засаг дарга нарыг хамруулан аймгийн “Эмэгтэйчүүдийн 
холбоо” ТББ-аар 2,000,000 төгрөгөөр, Төрийн албан хаагчдын 
аймгийн зөвлөгөөнийг 10,000,000 төгрөгөөр тус тус 
санхүүжүүлж, гүйцэтгэлээр нь санхүүжилтийг бүрэн олгосон. 
Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХ-ээс боловсруулан батлуулсан 
“Авлигагүй нийгмийн төлөө хамтдаа”  төслийн хүрээнд хийгдэх 
хамтын ажиллагааны гэрээг “Элгэмсэг дотно Дундговь холбоо” 
ТББ-тай 3,000,000 төгрөгөөр, “Хууль зүйн мэдээлэл” төслийн 
хүрээнд хийгдэх хамтын ажиллагааны гэрээг “Оюуны гэгээ” 
ТББ-тай 3,000,000 төгрөгөөр тус тус байгуулж, төслүүдийн 
хэрэгжилтээр гүйцэтгэлийг тооцон санхүүжилтийг олгосон. Тус 
онд сум, байгууллагуудын Эрх бүхий албан тушаалтнуудыг 
чадавхжуулах төслийг боловсруулан аймгийн ИТХ-ын 
Төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн орон нутгийн төсвөөс 
4,000,000 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр батлуулсан. 

100% 
          Орон нутаг дахь гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн хяналтын дэд 
зөвлөлийг байгуулан ажиллуулах. 
          Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, 
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, “Монгол Улсад Гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 
ажиллах журам”-ыг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн 
Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
салбар зөвлөлийн дэргэд  
“Авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх Иргэний хяналтын 
зөвлөл”-ийн гишүүдээр Лувсанням овогтой Лхагва, Гүндсамба 
овогтой Амарсүрэн нарыг сонгон шалгаруулж 2017.11.15-наас 
гэрээ байгуулан, хамтран ажиллаж байна. Иргэний хяналтын 
зөвлөлийн гишүүн томилогдсоноосоо хойш өөрсдийн үйл 
ажиллагааны чиглэлээ Засаг даргын шуурхай цуглаан болон 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд олон талт хамтын 
ажиллагаа зөвлөгөөнөөр сурталчлан таниулах ажлыг зохион 



байгуулж, Эрүүл мэндийн газар, Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газар зэрэг газруудын үйл ажиллагааны ил тод, 
нээлттэй байдалд дүн шинжилгээ хийж ажилласан.  

100% 
          Олон нийтийн дэд зөвлөлийн гишүүдийг сургах, 
чадавхжуулах 
          Олон нийтийн дэд зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсон 
н.Лхагва, н.Амарсүрэн нарт авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн 
тухай хууль тогтоомжууд болон бусад холбогдох материалууд 
болох 10 төрлийн хууль тогтоомжоор бэлтгэсэн гарын авлагыг 
Хууль, эрх зүйн хэлтсээс бэлтгэн өгсөн. Авлигатай тэмцэх 
газраас 2017 онд зохион байгуулсан 8 цагийн онлайн сургалт, 
2018 оны 5 өдрийн сургалтанд тус тус хамрагдаж сургагч 
багшаар бэлтгэгдсэн. 

100% 
          Удирдах албан тушаалтнуудын хамаарал бүхий 
этгээдүүдийн ажил эрхлэлтийн судалгааг гаргаж ил тод, 
нээлттэй мэдээлэх. 
          Тус аймгийн хэмжээний удирдах албан тушаалтнуудын 
хамаарал бүхий этгээдүүдийн ажил эрхлэлтийн судалгааг 6 
асуулгаар боловсруулан, 27 хэлтэс, 
агентлаг, сумдын 157 албан 
тушаалтны хамаарлыг тогтоож, 
хэлтэс агентлаг, сумдад тус тусд 
нэгтгэн хүргүүлж, 
www.dundgovi.gov.mn сайтны Ил тод 
хэсгийн Авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа хэсэгт байршуулан иргэд, олон нийтэд сурталчлан 
таниулах ажлыг зохион байгуулсан нь удирдах албан 
тушаалтнуудын томилгоо хийх ажилд хяналт тавих нөхцөл 
бүрдсэн үр дүнтэй арга хэмжээ болсон төдийгүй сум, 
байгууллагуудын ЭБАТ-нууд жил бүр удирдах албан 
тушаалтнуудын хамаарал бүхий этгээдүүдийн ажил 
эрхлэлтийн судалгааг шинэчлэн гаргах үйл ажиллагааг 
хэвшүүллээ. Энэхүү үйл 
ажиллагааг өргөжүүлэн аймгийн 
хэмжээний нийтийн албан 
тушаалтнуудын 340 хамаарал 
бүхий этгээдийн ажил эрхлэлтийг   
тогтоон www.dundgovi.gov.mn 
сайтны Ил тод байдал хэсгийн 
Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа 
хэсэгт байршуулан сурталчилсан. 

100% 

http://www.dundgovi.gov.mn/
http://www.dundgovi.gov.mn/


Арав. Шударга ёсны 
үзэл санааг 
төлөвшүүлэн, олон 
нийтийг соён 
гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааг үе шаттай 
зохион байгуулж, 
авлигын эсрэг 
боловсролыг 
дээшлүүлэх зорилтыг 
хангах чиглэлээр  
 
 

          Авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах, 
авлигыг үл тэвчих үзлийг төлөвшүүлэх зорилгоор 
иргэдэд зориулсан сургалт, сурталчилгааны ажлыг 
зохион байгуулах. 
          Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд хөтөлбөрийн зарим ажил үйлчилгээг Иргэний 
нийгмийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэхээр “Авлигагүй 
нийгмийн төлөө хамтдаа”, Эрх бүхий албан тушаалтнуудыг 
чадавхжуулах  төслийг 
боловсруулж Засаг даргын 
дэргэдэх зөвлөлийн хурал, 
аймгийн ИТХ-аар тус тус 
хэлэлцүүлэн нийт 2 удаа нийтдээ 
3,0 сая.төгрөгний өртөг бүхий 
төслийг батлуулж, хэрэгжүүлэгч 
байгууллагаар “Элгэмсэг дотно 
Дундговь холбоо” ТББ-ыг сонгон 
шалгаруулж, 13 сум, 4 байгууллагын  1143 хүнд “Авлигын 
эсрэг хууль”, “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, уг 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аймгийн төлөвлөгөө, “Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх” тухай зэрэг 
хууль тогтоомжуудыг сурталчлан таниуллаа. 

100% 
          Авлигын эсрэг сургалт, сурталчилгааны материал 
боловсруулах, соён гэгээрүүлэх арга хэмжээ зохион 
байгуулахад иргэн, төрийн бус байгууллагыг татан 
оролцуулах. 
          Иргэд, төрийн албан хаагчдад зориулж “Авлигагүй 
нийгмийн төлөө хамтдаа” гарын авлагыг 500 ширхэгийг тарааж 
“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-
ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний “Санал 
санаачлагын сан” байгуулж  ажиллах 
зөвлөмж, нийтийн албан тушаалтнуудад 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэхийн тулд байгууллагын 
удирдлага болон албан тушаалтнууд 
ямар зүйл дээр анхаарч ажиллах талаар  
“Санамж” бичиг хэвлүүлэн 13 сум,  4 
байгууллагаар ажиллах үеэр нийт 
хүмүүст танилцуулан сурталчилж, сумдын 
удирдлагуудад иргэдийн өмнө гардуулан 
үйл ажиллагаандаа мөрдөн хэрэгжүүлэхийг уриалав. Энэхүү 
үйл ажиллагаагааг үргэлжлүүлэх зорилготой аймгийн Засаг 
даргын “Иргэдээ сонсъё” өдөрлөгийн арга хэмжээний үеэр 
авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг зохион байгуулан ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ 
илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухайгаа иргэд олон нийтийнхээ 
өмнө зарлан илэрхийлэх гарын авлагаар ханган ажиллалаа. 

100% 
          Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлах үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах чиглэлээр аймаг, сумын 
Иргэний танхим болон Хууль зүйн туслалцааны төвтэй 



хамтран ажиллах. 
          Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлах чиглэлээр 
“Элгэмсэг дотно Дундговь холбоо” ТББ-тай Хууль, эрх зүйн 
хэлтэс хамтран “Авлигагүй нийгмийн төлөө хамтдаа” төслийг 
хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ “Хууль зүйн мэдээлэл” төслийн 
хүрээнд шинээр батлагдсан 
10 хууль тогтоомжуудыг 
сурталчлан таниулах ажлыг 
Хууль зүйн туслалцааны 
төвтэй хамтран зохион 
байгуулж, иргэдэд хууль 
зүйн үнэ төлбөргүй 
үйлчилгээ зөвлөгөөг 40 
гаруй хүнд үзүүллээ. 

100% 
          Төрийн байгууллагын Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үр дүнг 
сайжруулах. 
          Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
аймгийн төлөвлөгөөг 10 бүлэг, 37 зүйлтэй боловсруулан 
батлуулж, сум, байгууллагуудад хүргүүлэн, Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөрийг 930 
орчим иргэд, албан хаагчдад 
сурталчлан таниуллаа. 
Аймгийн төлөвлөгөөг хуучин 
www.dundgovi.gov.mn сайтны 
Эрх зүйн актууд хэсгийн 
Засаг даргын захирамж 
хэсэг, шинэ сайтны Ил тод 
байдал хэсгийн Авлигатай тэмцэх 
үйл ажиллагаа хэсгийн төлөвлөгөө, 
тайлан хэсэгт, Able.mn програмын 
олон нийт хэсгийн файлын санд тус 
тус байршуулан сурталчилж байна. 
Авлигын эсрэг ОУ-ын өдрийг угтаж 
сумдын ЗДТГ-ын дарга нар болон 
ЭБАТ-нуудтай хамтран ашиг 
сонирхлын зөрчлийн тухай хуулийн 
3 дугаар зүйлд заасан  “Албан 
тушаалтанд тавигдах хориглолт,  
хязгаарлалт”-аар заах хичээлийн сэдэв болон кейсийг 
боловсруулан сумдын ЭБАТ-нуудад урьдчилан хүргүүлж бүх 
сумдын Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 633 
сурагчдад соён гэгээрүүлэх сургалтыг зохион байгуулж, дараа 
нь багт хувааж, кейс ажиллуулан дүрд тоглуулах ажлыг зохион 
байгуулж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллахыг 
насанд хүрэгчдэд уриалсан арга хэмжээг зохион байгууллаа. 
Мөн аймгийн ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нараас тус өдрийг 
угтан  “Авлигагүй, шударга нийгмийн төлөө хамтдаа”  уриалга 
гарган Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс, 
агентлагийн дарга нарт 2016-2018 онд тус өдрөөр болон 
өдрийг угтан зохион байгууллагдсан ажлын мэдээллийг хийж, 
уг уриалгад нэгдэх  арга хэмжээг зохион байгуулсан. 

http://www.dundgovi.gov.mn/


100% 

9. 
Дүгнэлт (ололт, дутагдал, 
анхаарах асуудлууд) 

-“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхээр “Элгэмсэг дотно 
Дундговь холбоо” ТББ-тай  хамтран ажиллах гэрээ байгуулан 
ажиллаж, энэхүү ажлыг 
үргэлжлүүлэн зохион 
байгуулахаар “Эрх бүхий 
албан тушаалтнуудыг 
чадавхжуулах” төслийг 
боловсруулан орон нутгийн 
төсөв, хөтөлбөр арга 
хэмжээний зардлаар зохион 
байгуулахаар шийдвэрлэсэн. 
-Жил бүр Авлигын эсрэг ОУ-ын өдрөөр буюу тус өдрийг угтан 
аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс, 
агентлагуудын албан хаагчид, аймгийн төвийн Сайнцагаан 
сумын ИТХ-ын төлөөлөгч, ЕБС-ийн захирал, нийгмийн 
ажилтнууд, Цэцэрлэгийн эрхлэгч нарыг оролцуулан авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль тогтоомжийг 
сурталчлан таниулж, тэдний дунд уралдаант арга хэмжээг 
зохион байгуулж байсан бол тус онд бүх сумдын ЕБС-ийн 
ахлах ангийн сурагчдад соён гэгээрүүлэх сургалт, 
сурталчилгааг зохион байгуулж, албан тушаалтанд тавигдах 
хориглолт, хязгаарлалтаар кейс ажиллуулан дүрд тоглуулж, 
олны хүртээл болгох ажлыг зохион байгуулсан. 
 -Төрийн байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагууд 
хамтран ажилласан нь тэдгээрийн хоорондын хамтын 
ажиллагаа сайжирч, аливаа гэрээ, хэлэлцээрт авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх, авлигатай тэмцэхэд нэг ойлголттой 
болж, үйл ажиллагаагаа ил тод, нээлттэй сурталчилдаг 
болсон. 
-Аймгийн хэмжээний Нийтийн албан тушаалтнуудын хамаарал 
бүхий этгээдүүдийн ажил эрхлэлтийн судалгааг гарган ил тод 
сурталчилсан нь иргэдээс удирдлагуудын томилгоонд хяналт 
тавих нөхцөл бүрдэж, авлигатай тэмцэх газрын хяналт 
шалгалтаар ХАСУМ хянуулахад хэрэгтэй ажил байна гэж үзэн 
улсын хэмжээнд туршлага болгон хэрэгжүүлсэн. Тус судалгааг 
аймгийн www.dundgovi.gov.mn сайтны Ил тод байдал хэсгийн 
Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа хэсэгт ил тод байршуулан, 
сум, байгууллагууд удирдах албан тушаалтан өөрчлөгдсөн  
тохиолдол бүрт шинэчилж байхыг зөвлөн үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Мөн ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт 
/албан бичиг/-ийг аймгийн www.dundgovi.gov.mn сайтны Ил 
тод байдал хэсгийн Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа хэсгийн 
ХАСУМ дүгнэлт хэсэгт тухай бүр байршуулан сурталчилдаг. 
Тус хэсэгт Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, удирдах болон нийтийн албан 
тушаалтнуудын хамаарал бүхий этгээдүүдийн ажил 
эрхлэлтийн судалгаа зэргийг байршуулан сурталчилсан. 
-Аймгийн ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нараас Авлигын эсрэг 
ОУ-ын өдрийг угтан “Авлигагүй, шударга нийгмийн төлөө 
хамтдаа” уриалга гарган Засаг даргын эрхлэх асуудлын 
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хүрээний хэлтэс, агентлагийн дарга нарт 2016-2018 онд 
зохион байгууллагдсан ажлын мэдээллийг хийж, уг уриалгад 
нэгдэх арга хэмжээг зохион байгуулав. 
-Төрийн үйлчилгээг илүү хурдан, хөнгөн шуурхай, ил тод 
нээлттэй явуулах зорилготой “Able.mn” програмыг аймаг, сум, 
хэлтэс, агентлагууд бүрэн ашиглаж мэдээ, мэдээллийг түргэн 
шуурхай солилцдог болсон нь ажлын бүтээмж сайжирч, түргэн 
шуурхай ажил хөнгөвчилсөн зэрэг олон давуу талыг бий 
болгосон үр дүнтэй арга хэмжээ болсон. 
- Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Зөвлөлийн 2018 оны 16 
дугаар хурлаар “Аймгийн Засаг даргын захирамж, албан 
даалгавар, гэрээний төслийг хянах, баталгаажуулах, сумдын 
Засаг дарга, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 
хэлтэс, агентлагийн дарга нарын баталсан эрх зүйн актыг 
хянах, зөвлөх журам”-ын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан 
Захиргааны актад санал өгч, хянах албан тушаалтнууд “Ашиг 
сонирхлын зөрчилтэй эсэхээ илэрхийлэхийг зааж өгсөн. 

-Тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд улсын төсвөөс хөрөнгө 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг анхаарах. 
- Хууль бус шийдвэр гаргасан нь хууль шүүхийн байгууллагаар  
тогтоогдсон тохиолдолд буруутай албан тушаалтан хохирол 
барагдуулах ажил хангалттай хийгдэхгүй байна. 

 -Сум, байгууллагуудын /салбар/ Эрх бүхий албан 
тушаалтнуудыг төвийн сургалтанд жил бүр хамруулж 
чадавхжуулах. 
-Иргэний хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг орон нутагт чиглэл 
чиглэлээрээ ажиллах талаар анхаарч,  хийгдэж буй үйл 
ажиллагаа бүрээ иргэдэд ил тод, нээлттэй сурталчлуулж, 
чадавхжуулах. 

10.  Санал 

-Төрийн зарим үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх. 
“Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг сандартыг тогтоох журам”-ыг өөрчилж иргэд, олон 
нийтэд ил тод, нээлттэй ойлгомжтой хэлбэрээр байршуулах 
нөхцлийг бүрдүүлэх. 

11. Шаардагдах төсөв 10.000.000  



 


