
                        ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 

2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН 

 Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 
 Эрх бүхий албан тушаалтан 99599658, 88599658 
 2020 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр 

№ Хөтөлбөрийн танилцуулга хэсэг 

1. 
Хөтөлбөрийн нэр, огноо, 

шийдвэрийн дугаар  

Улсын Их Хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 51 
дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр”, МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-
ны өдрийн 114 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Авлигатай 
тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөө”, Дундговь аймгийн Засаг даргын 2017 оны 6 
дугаар сарын 22-ны өдрийн Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг 2017-2019 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөө 

2.  Хөтөлбөрийн зорилго 

Төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хувийн хэвшил, 
иргэний нийгэм, улс төрийн нам, бүлгийг авлигын эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх, олон нийтэд шударга ёсны үзэл санааг 
төлөвшүүлэх, ил тод, нээлттэй, хариуцлагатай нийгмийг 
хөгжүүлэх 

3. Санхүүжилтийн эх үүсвэр Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт 

4. Хэрэгжүүлэгч байгууллага  Бүх шатны төрийн байгууллага 

5. Хэрэгжих нийт хугацаа 3 жил 

    6. 
 Төсөл, хөтөлбөрийн   
зорилтууд 

Зорилт 1. 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; 
Зорилт 2. төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, 
цахим үйлчилгээг хөгжүүлж, чанар хүртээмжийг нь 
сайжруулах, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг дээдэлж, төрийн 
албан хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх; 
Зорилт 3. төсөв, санхүү, аудитын үйл ажиллагааны 
удирдлага, хяналтыг сайжруулах, ил тод байдлыг хангах, 
төсвийн хөрөнгө, гадаадын зээл, тусламжийг үр ашигтай, 
зориулалтын дагуу зарцуулах, хариуцлагыг дээшлүүлэх; 
Зорилт 4. худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, үр ашигтай, шударга, ил 
тод, нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлж, хяналт, хариуцлагыг 
дээшлүүлэх; 
Зорилт 5. шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах 
байгууллагын шударга, ил тод, хараат бус байдлыг бэхжүүлэх, 
авлигын эсрэг хамтын ажиллагааг сайжруулах; 
Зорилт 7. авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд 
иргэд, олон нийтийн хяналт, иргэний нийгмийн байгууллагын 
үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлэн, идэвх санаачилгыг дэмжих; 
Зорилт 10. шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэн, олон 
нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай зохион 
байгуулж, авлигын эсрэг боловсролыг дээшлүүлэх; 

7. Зардал 

Төсөв  3,9 сая.төг 

Үүнд: Төсөв Гүйцэтгэл 

1-р үе шат 3379000 3379000 

2-р үе шат 500000 500000 



Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тайлагнах хэсэг 

8. 

  

Төсөл, хөтөлбөрийн 

зорилт: 

Гүйцэтгэлийг Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 114 
дүгээр тогтоолоор баталсан төлөвлөгөөний арга хэмжээ болон 
аймгийн Засаг даргын 2017 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
баталсан Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2017-2019 
онуудад хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний заалт 
бүрээр хүрсэн түвшин, үр дүнгээр тооцон гаргав. 

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 27 
этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг 
хянуулж, 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 холбогдох 
баримт материалын хамт хянуулж, 
томилогдсон 25 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 зөрчилгүй ажилласан үр дүн гарав. 

100% 
          ХАСУМ-д хавсаргаж хүргүүлэх баримт бичгийн 
жагсаалтад Төрийн албаны салбар зөвлөлийн дүгнэлтийг 
оруулах. 
          Тус онд аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын 
газрын дарга, СХЗХ-ийн дарга нараас нийтийн албанд нэр 
дэвшүүлсэн 14 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийг цахим хэлбэрээр хянуулан, албан тушаалын 
тодорхойлолтыг албан бичгийн хамт цаасаар хүргүүлэн 
хянуулах ажлыг зохион байгуулж хэвшүүлсэн. Төрийн албаны 
шинэ хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан  ерөнхий 
болон тусгай шалгалтыг журмын дагуу зохион байгуулсны үр 
дүнд ерөнхий шалгалтанд 13 хүн, удирдах албан тушаалтны 
тусгай шалгалтанд Эрүүл мэндийн газар, Санхүүгийн хяналт, 
аудитын алба, ХХААГ-ын Захиргаа удирдлагын хэлтсийн 
дарга, Мал үржлийн хэлтсийн дарга бөгөөд аймгийн ерөнхий 
мал зүйч, Луус сумын Цэцэрлэгийн эрхлэгч, Сайнцагаан 
сумын 8 дугаар Цэцэрлэгийн эрхлэгч, Гурвансайхан сумын 
ЕБС-ийн захирлын ажлын байранд нийт 7 албан тушаалтан 
тэнцэж зөрчлийг арилгалаа.         

  100% 
          Төрийн албаны салбар зөвлөлийн дүгнэлт, ХАСУМ 
хянуулалгүйгээр томилгоо хийсэн албан тушаалтанд 
хариуцлага хүлээлгэх. 
 
          Тус хугацаанд нийтийн албанд нэр дэвшсэн дээрх 12 
этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг 
хянуулсаны дараа тухайн албан тушаалд томилогдсон бөгөөд 

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


ХАСУМ хянуулаагүй зөрчилгүй ажилласан болно. 
100% 

           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.  

2019  оны жилийн эцсийн байдлаар  төрийн жинхэнэ 
албанд анх орох иргэний нөөцийн санд 49 иргэн  бүртгэлтэй 
байна. 

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

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

Аймгийн Засаг даргаас сумдын Засаг дарга, 
агентлагийн дарга нартай 2019 онд хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулах ёслолын ажиллагааг зохион байгуулж, гэрээг 
хэрэгжүүлэх арга зүй, төрийн 
албаны тухай хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх  сургалтыг 
газар, хэлтэс, агентлаг, 
сумдын 
удирдлагуудыг  оролцуулан 
зохион байгууллаа. 

Аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газрын дарга  
болон  22 хэлтэс, агентлагийн дарга нартай гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө байгуулан эхний жилдээ хэрэгжүүлэн, гүйцэтгэлийг 
тайлагнаж, үр дүнг үнэлэх ажлыг зохион байгуулав. 
   Төрийн байгууллагуудад гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг дүгнэхэд удирдлага, мэргэжилтнүүдийг 
байлцуулан нэг бүрчлэн хамгаалуулан үнэлж дүгнэн, 
хэрэгжихгүй, удаашралтай байгаа заалтуудыг дараагийн 
жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусган 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 олгох ажлыг хэвшүүллээ. 

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% 

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


          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 ёс зүйн зөвлөл ажиллаж, төрийн албан 
хаагчдын ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, тэднийг 
соён гэгээрүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж ажилласан.  

Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, харилцаа хандлагыг 
дээшлүүлэх чиглэлээр  шинэчлэн батлагдсан Төрийн албаны 
тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд төрийн байгууллагуудад  
ёс зүйн хороог ёс зүйн зөвлөл болгон шинэчлэн байгуулах,  
төрийн албан хаагчдын ёс зүй, харилцаа хандлага, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх 
чиглэлээр 500 гаруй албан хаагчийг хамруулан сургалт зохион 
байгуулсан. 

 Төрийн байгууллагуудад төрийн албан хаагчийн 
эрхэмлэх есөн зүйл, ёс зүйн дүрмийг үйл ажиллагаандаа 
мөрдлөг болгон сум, хэлтэс, агенлаг төрийн албан 
хаагчидтайгаа ёс зүйн гэрээ байгуулан, байгууллагын дотоод 
журам, албан тушаалын тодорхойлолт, албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон хөдөлмөрийн гэрээнд 
тусгуулах ажлыг зохион байгуулав.  

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 шинэчлэн батлагдсан Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомжийн дагуу сонгон шалгаруулах, зөрчилтэй томилгоог 
арилгах, томилгооны зөрчилгүй ажиллах талаар хэлтэс, 
агентлаг, сумдын удирдлагуудад үүрэг даалгавар өгч хамтран 
ажиллаж байна. 

           100% 

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. 

Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 22 хэлтэс 
агентлагт бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн байдалд 12 
чиглэлээр явцын хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, цаашид 
ажил эрчимжүүлэх үүрэг чиглэл өгч зөвлөн туслах ажлыг 
зохион байгуулсан.  Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр 
захирамжийг хэрэгжүүлэх 80 заалт бүхий төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 89.2  хувьтай хэрэгжүүлэн ажилласан байна. 
Хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн дүнг аймгийн 
Засаг даргын зөвлөлийн 2020 оны 2 дугаар хуралдаанд 
хэлэлцүүлж хурлын тэмдэглэлээр үүрэг чиглэл өгсөн.  

Аймгийн Засаг даргын 2019 онд батлагдсан 
захирамжийг хяналтанд авч хэрэгжилтийн байдалд  хяналт 
шинжилгээ үнэлгээг улирал бүр хийхэд, 1 улиралд 91 хувь, 2 
улиралд 85.4 хувь, 3 улиралд 91.9 хувь, 4 улиралд 86.1 
хувьтай хэрэгжүүлсэн байна. Мөн аймгийн Засаг даргын 



эрхлэх асуудлын хүрээний 21 газар хэлтэс, агентлаг, 15 
сумдын Засаг даргын Тамгын газрын 2019 оны жилийн үйл 
ажиллагааны үр дүнтэй танилцаж зөвлөн тусалсан. Засгийн 
газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, улс аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл төлөвлөгөөний  хэрэгжилтийн явцад хяналт шинжилгээ 
хийж дүнг хэлтэс, агентлагийн дарга нарт танилцуулж, 
удаашралтай байгаа болон хугацаа болоогүй заалтын 
жагсаалтыг гарган холбогдох албан тушаалтнуудад 
хүргүүлсэн. 

100%                                                                                                   
          Төрийн байгууллагуудын албан ёсны цахим 
хуудсаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, мэдээллийг 
хүлээн авах. 

Аймгийн хэмжээнд иргэдээс төрийн байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 
барагдуулах, шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих, мэдээлэх 
журмын төслийг шинэчлэн боловсруулж Засаг даргын Тамгын 
газрын 6 хэлтэс, 14 сум, 20 газар агентлагаас санал авч 
нэгтгэн аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн 10 дугаар хурлаар 
оруулан хэлэлцүүлж, аймгийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар 
сарын 28-ны өдрийн А/304 дугаар захирамжаар батлуулан 
журмыг сум, хэлтэс, агентлагуудад хүргүүлэн, төрийн 
байгууллагын Эбль цахим програмд байршуулаад байна.  

2019 онд Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 
болон 15 сум, 20 агентлагт хандаж иргэдээс биеэр, цахимаар, 
утсаар, бичгээр, нийт 12950 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт 
ирүүлснээс 12664 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хуулийн 
хугацаанд шийдвэрлэж 97,7%-ийн гүйцэтгэлтэй ажиллаж 
одоогоор 286 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн 
шатандаа хүлээгдэж байна.  

Засгийн газрын Иргэд олон нийтээр харилцах төвийн 
“1111” утсанд 2019 онд Дундговь аймагтай холбоотой гомдол, 
санал хүсэлтийн дуудлага мэдээлэл 12 ирснээс 11-ийг 
хугацаанд шийдвэрлэн, шийдвэрлэлтийн шатанд 1 үлдсэн 
байна.  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нээлттэй утас 
7059106-д нийт 115 дуудлага хүлээн авснаас санал хүсэлт 68, 
гомдол 39, талархал 4, шүүмжлэл 4 байсан. 

Аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газарт 
хандан 148 өргөдөл бичгээр ирсэн бөгөөд 119 нь иргэдээс, 23 
нь ажилтнаас, 5 нь хамт олноос, 1 нь байгууллагаас ирсэн 
байна. Өргөдөл 123, хүсэлт 24 байгаагаас 136 өргөдөл 
шийдэгдэж 12 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатандаа байна. 

7059106 нээлттэй утсыг бусад хурал цуглаан, уулзалтын 
үед ашиглах зорилгоор Засаг даргын Тамгын газрын хурлын 3 
зааланд утасны үзүүрийг гаргаж, бэлэн байдлыг хангасан.  

Бүх сум, хэлтэс, агентлагийн иргэдтэй шууд холбогдох 
нээлттэй утасны дугаар болон цахим хаягийн судалгааг 
нэгтгэн, 7059106 утсанд хандсан иргэдэд байгууллага, албан 
тушаалтнуудтай шуурхай холбогдох боломжийг олгон 
шаардлагатай мэдээллээр тухай бүрт нь ханган ажиллаж 
байна. Сум, агентлагийн нээлттэй утсыг  байнгын 
ажиллагаатай байлгахад анхаарч, нээлттэй утаснуудыг 
тогтмол ажиллуулах чиглэлийг өгч тогтмол ажиллуулж 
хэвшээд байна. 

7059106.mn цахим бүртгэлд бүртгэгдсэн гомдол, санал 
хүсэлтийн шийдвэрлэлт нь тухайн програмдаа хадгалагддаг 
байсныг цаасаар хэвлэн 2017, 2018 оныхоор үдэж архивын 



нэгж болгон байгууллагын архивт хүлээлгэж өглөө. Архив, 
бичиг хэргийн улсын үзлэгт 2017, 2018, 2019 оны эхний хагас 
жилийн өргөдөл гомдол  санал хүсэлттэй холбоотой архивын 
нэгжийг бэлтгэн амжилттай сайн, үнэлгээтэй шалгуулсан.  
2019 онд Өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн 
явцыг сайжруулан, иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээллэх 
чиглэлээр улиралд 1-2 сум, хэлтэс, агентлагийн өргөдөл 
гомдол шийдвэрлэлтийн явцын мэдээллийг аймгийн Засаг 
даргын Зөвлөлийн хуралд оруулж хэлэлцүүлэхээр 
төлөвлөсний дагуу 2019.03.20-ны өдрийн  аймгийн Засаг 
даргын Зөвлөлийн 5 дугаар хуралдаанаар Эрдэнэдалай 
сумын Засаг даргын Тамгын газар, Газрын харилцаа, барилга 
хот байгуулалтын газрын 2018 оны Өргөдөл гомдлын тайланг 
хэлэлцүүлсэн. 

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.  

           Шилэн дансны цахим сүлжээнд байршуулах 
мэдээллийн талаар төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
харъяаны бүх байгууллагуудад явцын хяналт шалгалтыг 
хийж 15 сумын тусгай сангууд болон төсвийн 
байгууллагууд, ОНӨААТҮГ-ыг шалгаж гарсан зөрчлүүдэд 
зөвлөмж өгч ажилласан. Мөн сумдад Төрийн аудитын 
газар, Санхүү төрийн сангийн хэлтэстэй хамтран 3 
удаагийн  бүсчилсэн сургалтыг зохион байгуулсны үр 
дүнд шилэн дансны цахим сүлжээнд байршуулах 
мэдээлэл 87.9 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан. Шилэн 
дансны тухай хуулийн дагуу цахим сүлжээнд мэдээллээ 
дутуу байршуулсан, хугацаа хоцроосон зэрэг зөрчлийг 
удаа дараалан гаргасан аймгийн ИТХ, Нийтлэг үйлчилгээ 
үйлдвэрийн газрын төсвийн шууд захирагч, 
Цагаандэлгэр, Сайхан-Овоо, Дэлгэрхангай, Эрдэнэдалай 
сумдын төсвийн төвлөрүүлэн захирагч нарыг Төрийн 
албаны тухай хуулийн дагуу сахилгын шийтгэл 
оногдуулж ажил сайжруулах, үүрэг даалгавар өгөв. 

70% 
          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. 

Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын Элчин сайдын Яамны 
хандиваар Дэрэн сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 
дотуур байранд 276,3 сая төгрөгний засварын ажил 100 хувь 

гүйцэтгэлтэй хүлээж авсан. Аймгийн төвийн 0,4кВ-ын 
хуваарилах сүлжээг 100 хувь шинэчлэх, хэрэглэгчдийн 
цахилгаан эрчим хүчний тоолуурыг ухаалаг тоолуураар 
солих ажлын зөвлөх үйлчилгээний гэрээг “Шугам 
инженеринг” ХХК-тай байгуулан тус оны 12 дугаар сард 

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


орон нутагт ажлын зураг төсвийг эцсийн байдлаар 
танилцуулан хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна. 

Барилга, хот байгуулалтын яам “Инж байгууламж” ХХК-
тай цэвэрлэх байгууламжийн зөвлөх үйлчилгээний гэрээг 2014 
онд байгуулан 2018 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр биологи 
цэвэрлэгээтэй хоногт 
3000м3 хүчин чадалтай 
зураг төсвийг хүлээн 
авсан байсан бөгөөд уг 
цэвэрлэх 
байгууламжийн төсөв нь 
6,394,890,075 төгрөг 
бөгөөд, шинэ цэвэрлэх 
байгууламжийн 
хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр Азийн хөгжлийн 
банкны төсөлд санал өгч,  2018 оны 10 дугаар сард хөрөнгийн 
асуудлыг шийдвэрлэсэн. 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны 
өдөр тендерийг нээж, “Сайн конштрагшин” ХХК, “Сан” ХХК тус 
тус шалгарсан. 

БНХАУ-ын ЭКСИМ банкны 118,9 сая ам.долларын 
хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар-
Мандалговийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд 
станцууд барих, ажлын зураг төсөл боловсруулах, тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэх, барилга угсралт”-ын ажлыг “ТВЕА” ХХК 
гүйцэтгэж байна. 330ква хүчин чадалтай цахилгаан дамжуулах 
агаарын шугам 100 хувь, Мандал дэд станцын барилга 
угсралтын ажил 100 хувьтай хэрэгжсэн. 

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Тогтвортой бичил 
уурхай төслийн газартай 2019 онд хамтран ажиллах гэрээг 
2019.03.19-ний өдөр байгуулсан. Гэрээний дагуу аймгийн 
ЗДТГ, МСҮТ-тэй хамтран Баянжаргалан, Гурвансайхан, Хулд, 
Луус, Өлзийт зэрэг бичил уурхай бүхий 5 сумын нийт 30 бичил 
уурхайчдад “гагнуурчин, “тогооч”, “оёдол эсгүүр” мэргэжлээр 
мэргэжлийн ур чадвар эзэмшүүлэх түр хугацааны сургалтыг 6 
дугаар сард зохион байгуулж, чадамжийн гэрчилгээ олголоо.  
Мөн 10 дугаар сарын 17-18-ны өдрүүдэд Баянжаргалан сумын 
бичил уурхай эрхлэгч 11 нөхөрлөлийн 100 гаруй бичил уурхай 
эрхлэгчдэд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, байгаль орчны 
мэдээлэл, нөхөн сэргээлт хийх тухай сургалтыг зохион 
байгуулж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны 
хамгаалах хэрэгсэл /каск, амны хаалт, хантааз/-ээр хангалаа. 

100% 

          Хувь хүн, хуулийн этгээдээс төсвийн байгууллагад 
өгсөн хандив, тусламж гэх мэт төсвийн бус орлого, түүний 
зарцуулалтыг мэдээлэх. 
         Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1, 
Төсвийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2 дахь заалт, 
Засгийн газрын 2016 оны 179 дүгээр тогтоолын дагуу 2019 онд 
ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 23 аж ахуйн 
нэгжтэй хамтран ажиллах гурвалсан гэрээ байгуулснаас 16 аж 
ахуйн нэгжийн зүгээс соёлын салбарын хөгжилд буюу “Уяхан 
замбуу тивийн наран урлагийн их наадам” арга хэмжээнд 388 
сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлснээс, өрх толгойлсон болон 
эмзэг бүлгийн 71 залуу гэр бүл болон иргэнд гэр олгосон. 2018 
онд байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний биелэлтийг 
хангуулахаар хяналт тавьж, хууль тогтоомжийн дагуу 
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын 
тайланг сумдаас нэгтгэн авч 2019 оны 4 дүгээр сарын 15-ны 
дотор хүргүүлж, олон нийтэд ил тод болгох үүднээс ОҮИТБС-



ийн https://e-reporting.eitimongolia.mn цахим сайтад, аж ахуйн 
нэгжүүдтэй байгуулсан хамтран ажиллах гэрээг 
www.iltodgeree.mn цахим сайтад, нийт 17 гэрээг дээрх 
сайтуудад байршуулан сурталчилсан. ОҮИТБС-ийн 18 дахь 
удаагийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийх эрх авсан “БДО 
аудит” ХХК-иар 11 дүгээр сард аудит хийлгэсэн. 

 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. 
           2020 онд аймгийн ОНХС-ын хөрөнгө оруулалтаар 
хийгдэх ажлын саналыг сум, агентлагуудаас авч нэгтгэн  48 
ажлын жагсаалтаар 2331 иргэдээс санал авч 57 арга хэмжээг 
эрэмбэлсэн. 

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 
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. 
          Төрийн аудитын газраас ирүүлсэн 2019 оны 4 дүгээр 
сарын 2-ны өдрийн 11/113, 2019 оны  4 дүгээр сарын 5-ны 
01/118 ГАГ-2019/01/-ГА, 2019 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн 
6/125 дугаартай албан шаардлагуудын хэрэгжилтэд дүн 
шинжилгээ хийж 2019 оны 6 дугаар сарын 24-ны өдөр хариуг 
хугацаанд нь тус тус хүргүүлж, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2019 
оны 9 сарын 25-ны дотор хүргүүлсэн.  

100% 
          Иргэн, хуулийн этгээдэд учруулсан хохирлыг 
барагдуулсны улмаас захиргааны байгууллагад учирсан 
хохирлыг буруутай албан тушаалтнаар буцааж төлүүлэх. 

        Шүүхийн шийдвэрийн дагуу 2016-2017 онд ажилгүй 
байсан хугацааны цалин хөлс олгож хохирол учруулсныг 
гэм буруутай албан тушаалтнаар нөхөн төлүүлэх 
чиглэлээр 1 албан тушаалтанг Шүүхийн байгууллагад өгч 
1,619,654 төгрөгийг бүрэн барагдуулсан, 2 албан 
тушаалтантай төлбөр барагдуулах талаар гэрээ 
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байгуулж, хуваарийн дагуу 2,264,921 төгрөгийг нөхөн 
төлүүлж, 1,295,800 төгрөгийн үлдэгдэлтэй үргэлжилж 
байна. Харин 4 албан тушаалтантай холбоотой (аймгийн 
ЗДТГ-ын даргыг түр орлон гүйцэтгэгч Х.Отгонжаргал 
1,069,844 төгрөг, аймгийн ЗДТГ-ын хэлтсийн дарга 
Ж.Наранмандах 4,713,529 төгрөг, Адаацаг сумын ЕБС-
ийн захирал Ж.Энхтуул 2,517,417 төгрөг, Сайнцагаан 
сумын 5-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Л.Дэлгэрмаа 3,349,000 
төгрөг) 11,649,790 төгрөгийн хохиролыг нөхөн төлүүлэхэд 
2016 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж 
эхэлсэн Захиргааны Ерөнхий хуулийн 103 дугаар 
зүйлийн 103.2, 2019 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
мөрдөж эхэлсэн Төрийн албаны тухай хуулийн 50 дугаар 
зүйлийн 50.2-ийн дагуу нэхэмжлэх эрх үүсээгүй тул 
аймгийн Прокурорын газраас Төрийн албаны төв 
байгууллагад шилжүүлсэн. Шүүхийн шийдвэрийн дагуу 8 
этгээдийн 29.168.587 төгрөгийн холбогдолтой Говь-
Угтаал сумын ИТХ-В.Нямсүрэнгийн 12.412.432 төгрөг; 
Луус сумын ЗДТГ-Б.Алтанчимэгийн 1.545.588 төгрөгийг 
Шүүхээр шийдвэрлүүлж дуусгасан ба ХХҮГ-ын 
Д.Цэвэлмаагийн 764.921 төгрөгийг буруутай албан 
тушаалтнаар төлүүлж, Орон нутгийн өмчийн газрын 
Э.Мядагмаагийн 2.795.800 төгрөгийг холбогдох албан 
тушаалтантай гэрээ байгуулан цалингаас суутган тооцож 
1.000.000 төгрөгийг барагдуулсан. Х.Отгонжаргал, 
Ж.Нармандах, Л.Дэлгэрмаа нарт аймгийн ЗДТГ буруутай 
албан тушаалтнаас гаргуулах шаардлагатай тул 
материалыг албан бичгээр  хүргүүлсэн. 

70% 

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

          Худалдан авах үйл ажиллагааны тендерийн үйл 
ажиллагааг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх. 
          Худалдан авах ажиллагаа 
тендер шалгаруулалтыг аймгийн 
хэмжээнд цахим хэлбэрт 
шилжүүлсэн бөгөөд 2019 онд 
төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
харьяа байгууллагуудын нийт 192 
тендер бүгд цахим хэлбэрээр 
зохион байгуулагдаад байна. 
 

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. 
           Тендерт оролцогч нарын шалгарсан болон шалгараагүй 
үндэслэлийн талаарх мэдээллийг tender.gov.mn сайтад 
байршуулж үр дүнг тухай бүр оруулж олон нийтэд ил тод 
мэдээлэх ажлыг хэвшүүллээ. 2019 онд 6 тендер 
шалгаруулалтад Сангийн яаманд гомдол гарсан бөгөөд 
захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй-2, дахин үнэлгээ хийх 
шаардлагатай-4 гэсэн хариу ирж шийдвэрлэгдсэн. 

100% 
         Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, 



дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын дүнг цахим 
хуудсанд байршуулах. 
          2019 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын эх  
үүсвэрээр санхүүжигдсэн бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан 
авах ажиллагаанд Аймгийн аудитын газраас нийцлийн аудит 
хийсэн бөгөөд худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын 
дүгнэлтийг шилэн данс болон www.dundgovi.gov.mn сайт 
болон Орон нутгийн өмчийн газрын цахим хуудас, мэдээллийн 
самбарт тус тус байршуулсан. 

100% 
          Тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд 
тухайн салбарын мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил, 
төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан байх. 
          Тус хугацаанд 36 үнэлгээний хороонд тухайн салбарын 
төлөөллийг оролцуулж давхардсан тоогоор 37 иргэн болон 
төрийн бус байгууллагын төлөөллийг томилон оролцуулж 
худалдан авах ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг ханган 
ажиллаж, тэдгээр иргэдийн төлөөлөлд 464,761 төгрөгийн 
урамшуулал олгосон байна. 

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. 
           УИХ-ын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд тус оны ЭБАТ-нуудын сургалтыг сум, хэлтэс, 
агентлагуудын эрх бүхий албан тушаалтнууд буюу сумын 
ЗДТГ-ын дарга, ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга нарыг 
оролцуулан чадавхжуулах сургалтыг 2019 оны 3 дугаар сарын 
11-13-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулав. Үүнд: 

 Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөр, 
түүнийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө, 
гүйцэтгэлийн явцын 
тухай 

 Авлига, ашиг 
сонирхлын 
зөрчлийн тухай хууль тогтоомж 

 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэхэд Эрх бүхий албан тушаалтны үйл 
ажиллагааны үр нөлөө 

 Эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагаа, анхаарах 
асуудал 

 Авлигатай тэмцэх газрын 2019 оны зөвлөмжийг 
танилцуулж, төлөвлөгөө боловсруулан ажиллах тухай  

 Төрийн албан хаагчийн ёс зүй 
 Төрийн албан хаагчийн үнэт зүйлс, баримтлах 

зарчмууд, хууль эрх зүйн орчин, ёс зүйн хэм хэмжээ 
 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн үүрэг, хариуцлага 
 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчил, урьдчилан 

сэргийлэлт 
 Ашиг сонирхлын зөрчил, түүнийг зохицуулах хэрэгцээ, 

үндсэн механизм 
 Ашиг сонирхлыг зохицуулах нь байгууллагын соёл 
зэрэг сэдвүүдээр авлигаас урьдчилан сэргийлэх соён 
гэгээрүүлэгч сургагч багш нар болон мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа. Сургалтын 
явцад авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
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сэргийлэх, илрүүлэх чиглэлээр Прокурор, Шүүхийн 
байгууллагатай хэрхэн хамтарч ажиллах талаар харилцан 
ярилцаж, үр дүнд хүрч ажиллах зөвлөгөө, зөвлөмжийг өгөв. 

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 газар, Засаг даргын 
эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс, агентлаг, сумдын ЗДТГ-аас 
хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлэг гаргах 172 этгээдийн 
нэрсийг шинэчлэн батлагдсан 
маягтын дагуу эрхэлж буй албан 
тушаал, ажлын чиг үүрэг, 
регистрын дугаар, албан 
тушаалын ангилал зэрэглэлийг 
нэг бүрчлэн тодорхойлон гаргаж 
АТГ-ын Хяналт шалгалт, дүн 
шинжилгээний хэлтэст 
хүргүүлэн, мэдүүлэг гаргах үүрэг 
бүхий жагсаалтыг иргэд, олон нийтэд ил тод нээлттэй 
сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулав. 

100% 
          Мэдүүлгийг цахим хэлбэрээр авах тогтолцоонд 
бүрэн шилжүүлэх. 
          Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг шинэчлэн  
гаргах 172 этгээд, шинээр 
томилогдсон 24 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 тайлан, ХОМ хураангуй, 
ХАС хураангуй тайлангийн маягтуудаар нэгтгэн хүргүүлж 
тайлагналаа. Тус онд аймгийн ЗДТГ-аас нийтийн албанд нэр 
дэвшсэн 12 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийг цахим хэлбэрээр хянууллаа. 

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 
тушаалтны 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, 
идэвх санаачилгыг 
дэмжих зорилтыг хангах 
чиглэлээр  
 

          Шийдвэр гаргах шатанд иргэний нийгмийн оролцоо, 
хяналтын талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд 
үнэлгээ хийх ажлыг төрийн бус байгууллагатай хамтран 
зохион байгуулах. 
          Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд төсөл боловсруулан аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн 
хурлаар хэлэлцүүлэн тус оны Орон нутгийн хөрөнгө 
оруулалтаар хийх ажлын жагсаалтад 3.9 сая төгрөгийг 
батлуулан “Бүтээн байгуулалт, иргэн төвтэй төрийн 
үйлчилгээний жил”-д зориулан “Оюуны гэгээ” ТББ-тай хамтран 
аймгийн Засаг дарга, түүний ЗДТГ хамтран ажиллаж Засаг 
даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс, аггентлагийн болон 
сумдын Эрх бүхий албан тушаалтнуудыг чадавхжуулах, 
аймгийн Засаг даргаас санаачлан хэрэгжүүлсэн “Авлигагүй 
шударга нийгмийн төлөө хамтдаа” уриалгын хүрээнд 
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль тогтоомжуудыг 
сурталчлан таниулж иргэд, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, 
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, тандалт судалгааг иргэд, олон 
нийтээс фокус ярилцлагын хэлбэрээр зохион байгуулан авч, 
аймгийн Засаг даргын “Шуурхай” цуглаан болон Цагдаагийн 
газар, Нэгдсэн эмнэлгийн албан хаагчдад үр дүн, тайланг 
танилцуулах, аймаг, сумын ЗДТГ-ын албан тушаалтнуудыг 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
энгэрийн тэмдэгтэй болгож, 
өрөө, танхимуудын хаалганд 
авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, 
ёс зүйтэй холбоотой гомдол, 
мэдээлэл хүлээн авах 110 
дугаарыг сурталчилсан 
стикерийг байршууллаа. Сум, 
хэлтэс, агентлагууд “Авлигагүй шударга нийгмийн төлөө 
хамтдаа” уриалгад нэгдэж, тус онд 7 сумын иргэд, олон нийтэд 
соён гэгээрүүлэх сургалт сурталчилгаа, авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх тандалт судалгаа, ажилласан сумдын Эрх бүхий 
албан тушаалтнуудын үйл ажиллагаатай газар дээр нь 
танилцаж зөвлөгөө, 
зөвлөмж өгөв. Иргэд, төрийн 
албан хаагчдын дунд 
“Авлигагүй нийгмийн төлөө 
хамтдаа” эссэ бичлэг,  
“Авлигагүй ирээдүйн төлөө” 
гар зургийн уралдааныг 6-8 
дугаар ангийн сурагчдын дунд 
тус тус зохион байгуулан 
шалгаруулж, төрийн зарим ажил үйлчилгээг ТББ-аар 
гүйцэтгүүлэн хамтран ажилласан үр дүн гарлаа. 



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 нь” төслийг 3.9 сая төг, “Эрх зүйн хөтөч” төслийг 
10,0 сая төгрөгөөр аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн хурлаар 
хэлэлцүүлэн орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэн салбар 
ЭБАТ-нуудыг чадавхжуулах сургалт, авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх тандалт судалгаа, авлигатай тэмцэх төрөл бүрийн 
арга хэмжээ, сум бүрт 4, аймгийн хэмжээнд нийт 64 эрх зүйн 
хөтөүүдийг бэлтгэн төслүүдийн үр дүнг Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хэрэгжүүлсэн ТББ 
тайлагнасан. 

100% 
          Орон нутаг дахь гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх иргэний хяналтын 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 ажиллаж байснаа тус оны 5 дугаар сараас 
үйл ажиллагаагааг зогсоосон. Иргэний хяналтын зөвлөлийн 
гишүүд 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 байгууллагуудын үйл ажиллагааны 
ил тод, нээлттэй байдалд дүн шинжилгээ хийж ажилласан. Тус 
оны I улиралд Авлигаас урьдчилан сэргийлэх Иргэний 
хяналтын зөвлөл, аймгийн ГХУСАЗСЗ-тэй хамтран “Авлигагүй 
–Дундговь” 3 сарын аяныг сум, хэлтэс, агентлагуудын дунд 



зохион байгуулсан. 
100% 

          Авлигаас урьдчилан сэргийлэх Иргэний хяналтын 
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, 2018 онуудад зохион байгуулсан сургалтуудад 
тус тус хамрагдаж сургагч багшаар бэлтгэгдэж, 2019 оны 5 
дугаар сараас гишүүдийн үйл ажиллагааг Авлигатай тэмцэх 
газраас зогсоосон байна. 

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 хамаарал бүхий 
этгээдийг 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 томилгооны шийдвэрт хяналт тавих нөхцөл 
боломжийг бүрдүүлсэн үр дүнтэй арга хэмжээ болов. Сум, 
байгууллагуудын ЭБАТ-нууд жил бүр удирдах албан 
тушаалтнуудын хамаарал бүхий этгээдүүдийн ажил 
эрхлэлтийн судалгааг шинэчлэн гаргах үйл ажиллагааг 
хэвшүүллээ. Энэхүү үйл 
ажиллагааг өргөжүүлэн тус онд 
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 байгууллага, Төрийн бус байгууллагуудаар 
гүйцэтгүүлэхээр “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх нь”, “Эрх бүхий албан 
тушаалтнуудыг чадавхжуулах нь” 
төслийг боловсруулж Засаг даргын 
дэргэдэх зөвлөлийн хурал, 
аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдөөр 
тус тус хэлэлцүүлэн 6,9 сая 
төгрөгний өртөг бүхий 2 төслийг 
батлуулж, хэрэгжүүлэгч 
байгууллагаар “Элгэмсэг дотно-
Дундговь холбоо”, “Оюуны гэгээ” ТББ-уудыг сонгон 
шалгаруулж 15 сумын иргэд олон нийт, төрийн албан хаагч 
737, Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс, Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх газар, Статистикийн хэлтэс, Их газрын чулууны 
байгалийн цогцолборт газар, сум, байгууллагуудын Эрх бүхий 
албан тушаалтнууд, аймгийн төвийн Сайнцагаан сумын нэг, 
зургаа, долоодугаар цэцэрлэг, сумдын ИТХ-ын нарийн бичгийн 
дарга нар,  Нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгттэн зэрэг 140 
албан хаагчдад “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай 
хууль тогтоомж”, “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, авлигатай тэмцэх газрын 2019 оны 
зөвлөмж зэрэг хууль тогтоомжуудыг сурталчлан таниулж, 
насанд хүрэгчид буюу иргэд, төрийн албан хаагчдын дунд 
“Авлигагүй нийгмийн төлөө хамтдаа” эссэ бичлэгийн 
уралдаан, “Авлигагүй ирээдүйн төлөө” гар зургийн 
уралдааныг ЕБС-ийн 6-8 дугаар ангийн сурагчдын дунд зохион 
байгууллаа. 

100% 
          Авлигын эсрэг сургалт, сурталчилгааны материал 
боловсруулах, соён гэгээрүүлэх арга хэмжээ зохион 
байгуулахад иргэн, төрийн бус байгууллагыг татан 
оролцуулах. 
         Аймгийн Засаг даргаас санаачилсан “Авлигагүй шударга 
нийгмийн төлөө хамтдаа” уриалгад сум, хэлтэс, агентлагууд 
нэгдэн уриалгыг сурталчлах,  нэгдэх арга хэмжээг тус бүр 
зохион байгуулж, 
аймаг, сумын ЗДТГ-ын 
албан 
тушаалтнуудад авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр “Би авлига 
өгөхгүй, авахгүй” 
энгэрийн тэмдгийг сум, 

байгууллагуудын албан хаагчдад 210 ширхэгийг тарааж, 
авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, ёс зүйтэй холбоотой гомдол 
мэдээлэл хүлээн авах 110 дугаарыг сурталчилсан стикерийг 
аймаг, сумын ЗДТГ-ын өрөө, танхим бүрийн хаалганд 
байршуулан, төрийн албан хаагч бүр өдөр бүрийн үйл 
ажиллагаандаа  нэвтрүүлж, иргэд, олон нийтэд хөнгөн 
шуурхай үйлчлэх үйлчилгээг хэвшүүллээ.  
Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн 



тухай мэдэгдлийг гаргах гарын авлага 500ш, Мэдүүлэг 
гаргагчид зориулсан 120ш, Найзын яриа CD, сэтгүүл 33ш, 
Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь 55ш, 
Шударга ёс ямар өнгөтэй вэ(Хүүхэд өсвөр үеийнхэнд 
зориулав) 11ш,  Төрийн албан хаагчийн ёс зүй гарын авлага 
44ш, Авлигын ерөнхий нөхцөл байдал 22 ширхэгийг төрийн 
албан хаагч, иргэдэд түгээж, авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
сурталчилгаат ажлуудыг зохион байгуулав.  

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 
“Оюуны гэгээ” ТББ-тай Хууль, эрх зүйн хэлтэс хамтран 
“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь”, 
“Эрх бүхий албан тушаалтнуудыг чадавхжуулах нь” төслийг 
хэрэгжүүлж, авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх  
Иргэний хяналтын 
зөвлөлөөс зохион 
байгуулсан “Авлигагүй 
Дундговь” 3 сарын аяныг 
сум, байгууллагуудын дунд 
зохион байгуулан тус 
зөвлөлийн гишүүд сумдын ЗДТГ-ын дарга буюу Эрх бүхий 
албан тушаалтнуудад зөвлөгөө, зөвлөмж өгч, сургалт зохион 
байгуулав. “Оюуны гэгээ” ТББ иргэд, олон нийтээс авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, тандалт судалгааг аймаг, 
сумдын Иргэний танхимтай хамтран 500 хүнээс авч, 
судалгааны үр дүн, цаашид анхаарч ажиллах талаарх тайланг 
аймгийн Засаг даргын “Шуурхай” цуглаанаар удирдлагуудад, 
Цагдаагийн газар, Нэгдсэн эмнэлэгийн албан хаагчдад 
танилцуулах ажлыг зохион байгуулав.  

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 400 орчим иргэд, албан хаагчдад 
сурталчлан таниуллаа. Аймгийн 
төлөвлөгөөг  
www.dundgovi.gov.mn 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. 
Авлигатай тэмцэх 
үндэсний 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх 2017-
2019 оны  
төлөвлөгөөний 2019 
онд зохион 
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байгуулсан ажлын тайлан мэдээг аймгийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 1 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 
Тэргүүлэгчдийн олонхийн саналаар тус хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг 98.9% буюу “Хангалттай”  гэж дүгнэсэн. Аймгийн 
Засаг даргын 2014 оны А/136  дугаар захирамжаар батлагдсан 
“Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газраас 
хүндэтгэлийн зоог барих, хүлээн авалт хийх, бэлэг дурсгалын 
зүйл гардуулах, хөрөнгө зарцуулах журам”-ыг аймгийн Засаг 
даргын 2019 оны А/183 дугаар захирамжаар хүчингүй болгож, 
МУ-ын Засгийн газрын 1999 оны “Зардлын норматив, журам 
батлах тухай” 198 дугаар тогтоолоор баталсан “Төр засгийн 
шугамаар гадаад, дотоодын зочин төлөөлөгчдөд хүндэтгэлийн 
зоог барих, хүлээн авалт хийх зардлын норматив”, “Бэлэг 
дурсгалын зүйл гардуулах, хүлээн авах, тайлагнах, зарцуулах 
журам”-ыг мөрдөн ажиллаж байна. Аймгийн Засаг даргын 2018 
оны а/118 дугаар захирамжаар батлагдсан “Техник хяналтын 
зардлыг захиран зарцуулах журам”-ыг аймгийн Засаг даргын 
2019 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/187 дугаар 
захирамжаар хүчингүй болгож, Барилга, хот байгуулалтын 
сайдын 2019 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 85 дугаар 
тушаалаар батлагдсан “Барилга захиалагчийн хяналт хийхтэй 
холбогдон гарах зардлын нэр төрлийг тогтоосны дагуу 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

100% 

9. 
Дүгнэлт (ололт, дутагдал, 
анхаарах асуудлууд) 

-“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний зарим ажил үйлчилгээг иргэний нийгмийн 
байгууллагууд болон төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх 
ажлыг тус онд “Оюуны гэгээ” ТББ-тай хамтран “Авлигатай 
тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь” төслийг орон 
нутгийн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний 3.9 сая 
төгрөгийн зардлаар хэрэгжүүлэв. 
-Тус оны “Эрх бүхий албан тушаалтнуудыг чадавхжуулах нь” 
эрх зүйн сургалтыг аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын 
хүрээний хэлтэс, агентлаг, сумын ЗДТГ-ын дарга, сумын ИТХ-
ын нарийн бичгийн дарга нарыг оролцуулан, өөрөөр хэлбэл 
тус аймгийн хэмжээнд ажиллаж буй ЭБАТ бүрийн оролцоог 
ханган 3 өдөр 12 сэдвээр зохион байгуулав. 
-Иргэд олон нийт, төрийн албан хаагчдад авлига, ашиг 
сонирлын зөрчлийн тухай хууль тогтоомжийг сурталчлан 
таниулж соён гэгээрүүлэх чиглэлээр 7 суманд “Оюуны гэгээ” 
ТББ сумын ЗДТГ-ын дарга буюу ЭБАТ-нуудтай хамтран 
авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль тогтоомжийг 
сурталчлан таниулж, хийж буй үйл ажиллагаануудаа уг ТББ-д 
танилцуулан үнэлүүлэв. 
-Авлигаас урьдчилан сэргийлэх Иргэний хяналтын зөвлөл, 
ИТХ-тай хамтран “Авлигагүй-Дундговь” 3 сарын аяныг аймгийн 
хэмжээнд зохион байгуулав.  
-Аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагч, 
албан тушаалтнууд “Би авлига өгөхгүй, авахгүй” энгэрийн 
тэмдэг, мөн өрөө, танхимын хаалганд авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчил, ёс зүйтэй холбоотой гомдол 
мэдээллийг хүлээн авах 110 дугаарыг 
сурталчилсан стикерийг байршуулан 
өдөр бүрийн үйл ажиллагаандаа 
ашиглаж,  аймгийн Засаг даргаас 
санаачлан хэрэгжүүлсэн “Авлигагүй, 
шударга нийгмийн төлөө хамтдаа” 
уриалгад Адаацаг, Баянжаргалан, Гурвансайхан, Говь-Угтаал, 



Дэрэн, Дэлгэрцогт, Сайнцагаан, Сайхан-Овоо, Эрдэнэдалай, 
Өлзийт, Өндөршил, Хулд, Цагаандэлгэр зэрэг сумдын 
удирдлагууд уг урилгад нэгдэх арга хэмжээг иргэд, албан 
хаагчдынхаа дунд амжилттай зохион байгуулж нэгдэв. 
-“Авлигагүй нийгмийн төлөө 
хамтдаа” эссэ, “Авлигагүй 
ирээдүйн төлөө” гар зургийн 
уралдааныг иргэд олон нийт, 
ЕБС-ийн ахлах ангийн 
сурагчдын дунд зарлан дүгнэж 
урамшуулсан.    
-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, зорилтот бүлгийн иргэдэд 
авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль тогтоомжийг 
сурталчлан таниулж, тэдний дунд уралдаант арга хэмжээг 
зохион байгуулж,  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 байгуулав. 
-Төрийн болон төрийн бус 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 болов. 
-Авлигагүй - Дундговь” аяны хугацаанд 
улсын болон орон нутгийн хөрөнгөөр 
хийгдэх төсөл арга хэмжээний ажлын 
гэрээ байгуулсан компаниудыг авлигын 
эсрэг уриалгад уриалж, сурталчилгааны 
самбарт уриалгын үг бичүүлэн 
ажиллуулав. 
-Тендер шалгаруулалтын үнэлгээний хороо хуралдах бүртээ 
үнэлгээний хорооны гишүүдийг авлигын эсрэг уриалсан 
энгэрийн тэмдэг хэрэглэж хэвшүүлснээр, тендерийг шударгаар 
үнэлж шалгаруулах орчныг бүрдүүлэв. 
-Аймгийн хэмжээний Нийтийн албан тушаалтнуудын хамаарал 
бүхий этгээдүүдийн ажил эрхлэлтийн судалгааг 
www.dundgovi.gov.mn ил тод сурталчилсан нь иргэдээс 
удирдлагуудын томилгоонд хяналт тавих нөхцөл бүрдүүлэв.  
Уг судалгааг Авлигатай тэмцэх газрын хяналт шалгалтаар 
ХАСУМ хянуулахад хэрэгтэй, ажил хэрэгч асуудал 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 хянуулсан 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, тус аймгийн авлигын өнөөгийн байдал, 
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түүнээс урьдчилан сэргийлэх судалгаа, тус онд хийсэн 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх тандалт 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 
хүрээний хэлтэс, агентлагийн дарга нарт 2016-2019 онд 
зохион байгууллагдсан ажлын мэдээллийг хийж, уг уриалгад 
сум, байгууллагууд нэгдэх арга хэмжээг иргэд олон нийт, 
албан хаагчдынхаа дунд 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, зөрчилгүй эсэхээ илэрхийлэхийг зааж 
өгсөн. 
-Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр жил бүр төрийн бус 
байгууллагатай хамтран ажиллах төсвийг орон нутгийн 
хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төслийн арга хэмжээнээс 
шийдвэрлэж хэвшүүлсэн. 

-Тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд улсын төсвөөс хөрөнгө 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг анхаарах. 
-Хууль бус шийдвэрээр ажлаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн 
тохиолдолд буруутай албан тушаалтнаас хохирол 
барагдуулах ажил хангалттай хийгдэхгүй байна. 

 -Сум, байгууллагуудын /салбар/ Эрх бүхий албан 
тушаалтнуудыг төвийн сургалтанд жил бүр нэгдсэн зохион 
байгуулалттай оролцуулан чадавхжуулж, тэдний үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх. 
-Авлигаас урьдчилан сэргийлэх Иргэний хяналтын зөвлөлийн 
гишүүдийг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах. 

10.  Санал 

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

11. Шаардагдах төсөв 10.000.000  

12. 

Төсөл, хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэгч талуудын 
хамтын ажиллагаанд өгөх 
хөндлөнгийн үнэлгээ 

Аймгийн ЗДТГ-ын Эрх бүхий албан тушаалтан буюу авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангах, соён гэгээрүүлэх сургалт 
сурталчилгааны ажилтныг орон тооны болгох. 

Иргэний хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг тогтвор суурьшилтай 
ажиллуулан чадавхжуулж, соён гэгээрүүлэх сургалт 
сурталчилгааг иргэд, олон нийтэд зохион байгуулахад хамтран 
оролцож, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийг илчлэх, авлигын 
гэрч, мэдээлэгчийг хамгаалахад илрүүлэхэд хөндлөнгийн 



хяналт тавьж ажиллах. 

Худалдан авах ажиллагаанд байнгын хяналт тавьж, АЗ 
сертифактын сургалтыг үнэ төлбөргүй, ялангуяа иргэд, ТББ-
ын төлөөллийг үнэ төлбөргүй сургалтанд өргөн хүрээгээр 
оролцуулж, үнэлгээний хороонд тогтмол ажилллуулах. 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэгч сургагч багш 
нарыг гэрчилгээжүүлж, иргэд, төрийн албан хаагчдад 
авлигатай тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх соён 
гэгээрүүлэх ажлыг хамтран зохион байгуулахад дэмжлэг 
үзүүлэх. 

13. 
Сургалтад хамруулах 
албан хаагчийн тоо 

500 

14. 

Бүх шатны төрийн байгууллагад хамаарах 

Төсөл, 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 
үнэлгээ, дүгнэлт 
(өөрийн үнэлгээ) 

Биелэлт 
дундаж 

Зорилтын 
тоо 

Зорилт 1 Зорилт 2 Зорилт 3 Зорилт 4 

97.8% 4 100% 100% 91.4% 100% 

15. 

Төсөл, 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 
үнэлгээ, дүгнэлт 
(өөрийн үнэлгээ) 

Биелэлт 
дундаж 

Зорилтын 
тоо 

Зорилт 5 Зорилт 7 Зорилт 10  

100% 3 100% 100% 100%  

18. 
Төсөл, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн нэгдсэн 
үнэлгээ 

Нэгдсэн үнэлгээ 

98.9% 

 
 
 
 

 
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

 


