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Зөвлөмж 1. Авлигатай 

тэмцэх газрын 2018 

оны 4 дүгээр сарын 30-

ны  зөвлөмжид 

дурдсан зөрчил, 

дутагдал дахин гарч 

байгаад дүгнэлт хийх, 

таслан зогсоох. 

1.1.Засаг даргын нөөц хөрөнгийг 

зориулалт, зарцуулалтын журмын дагуу 

нийт батлагдсан хөрөнгийн 30-аас 

доошгүй хувийг Засаг даргын нөөцөд 

байлгаж, Засаг даргын зөвлөлийн 

хурлын шийдвэрийг үндэслэн 

зарцуулах. 

Тус онд Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 385,576,000 

төгрөгийн санхүүжилт ирснээс “Засаг даргын нөөц 

хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журмын 

2.1.1 буюу байгалийн гамшигт үзэгдэлд 2,501,140 

төгрөг; 2.1.3 буюу төсвийн жилийн явцад шинээр 

батлагдсан хууль тогтоомж, Засгийн газрын 

шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах нэмэлт 

зардалд 32,633,583; 2.1.4 буюу байгууллага, иргэдээс 

тавьсан хүсэлтийг шийдвэрлэхэд 72.104.387 төгрөг; 

2.1.5 буюу Засаг дарга хуулиар олгогдсон бүрэн эрхээ 

хэрэгжүүлэхтэй холбоотой урьдчилан төлөвлөж төсөвт 

тусгах боломжгүй байсан нэг удаагийн шинжтэй арга 

хэмжээнд 192,225,470 төгрөг; 2.1.6 буюу шагнал 

урамшуулал, нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, 

дэмжлэгт 86,111,420 төгрөг буюу нийт 385,576,000 

төгрөгийг журмын дагуу зарцуулан, сар бүр байвал 

зохих үлдэгдэл 30 хувийг уг дансанд байршуулан 

ажилласан. 
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1.2.Сум, байгууллагуудын Эрх бүхий 

албан тушаалт(ЭБАТ)-нуудыг 

чадавхжуулах сургалтыг зохион 

байгуулж, нийтийн албанд нэр дэвшсэн 

этгээдийн ХАСУМ-ийг хянуулсны дараа 

томилж, нийтийн албан тушаалд 

томилогдсоноос хойш 30 хоногийн 

дотор ХАСХОМ-ээ хугацаандаа гаргаж 

хэвшүүлэх. (Гурвансайхан сумын 5 

дугаар багийн Засаг дарга Ж.Балдан, 

Эрдэнэдалай сумын ЗДТГ-ын үүрэг 

гүйцэтгэгч Д.Эрдэнэбаатар, Дэрэн 

сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч 

Б.Ганбаатар нар томилогдсноосоо хойш 

30 хоногийн дотор ХАСХОМ гаргаагүй 

зөрчилд хариуцлага тооцсон) 

Сумдын ИТХ, ЗДТГ-ын 29, аймгийн Засаг даргын 

эрхлэх асуудлын хүрээний 14, нийт 43 эрх бүхий албан 

тушаалтнуудыг чадавхжуулах тус оны эрх зүйн 

сургалтыг 2019 оны 3 дугаар сарын 11-14-ний 

өдрүүдэд 9 төрлийн хууль тогтоомжуудоор сургалт, 

ярилцлага, багаар ажиллах зэрэг хэлбэрүүдээр зохион 

байгуулан, цаашид 

хэрхэн ажиллах талаар 

сургалтын  төгсгөлд 

аймгийн удирдлагуудтай 

ярилцлага  зохион 

байгуулан сургалтыг 

дүгнэв. 2019 онд нийтийн 

албанд нэр дэвшсэн 21 

этгээдийн ХАСУМ-ийг хянуулан томилж, (аймгийн 

ЗДТГ-12, ЭМГ-1, ХХААГ-1, Өлзийт сумын ЗДТГ-1, 

Дэлгэрцогт сумын 

ЗДТГ-2, СХЗХ-2, 

Сайнцагаан сумын 

ЗДТГ-2) 

томилогдсоноос хойш 

30 хоногийн дотор 

ХАСХОМ-ийг хуулийн 

хугацаанд нь хүлээн 

авч баталгаажуулав. Гурвансайхан, Эрдэнэдалай, 

Дэрэн сумдын 3 албан тушаалтанд ХАСХОМ-ээ 

хугацаандаа гаргаагүй тул сануулах арга хэмжээ 

авагдаж эдгээр албан хаагчид тус онд ямар нэгэн 

урамшуулал олгохгүй асуудлыг удирдлагуудад үүрэг  

болгож, цаашид шинээр томилогдсон этгээдийн 

ХАСХОМ-ийг хугацаандаа гаргах ажлыг хэвшүүлэн 

ажиллаж байна.  



100 хувь 

3 

1.3.Төрийн үйлчилгээний удирдах албан 

тушаалтнуудын сонгон шалгаруулалтыг 

зарлан зөрчлийг арилгуулах. (Сайхан-

Овоо сумын сургуулийн захирал, Луус 

сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч, Адаацаг 

сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч, 

Сайнцагаан сумын 6 дугаар 

цэцэрлэгийн эрхлэгч, Гурвансайхан 

сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч зэрэг үүрэг 

гүйцэтгэгч нар)  

2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж 

эхэлсэн Төрийн албаны тухай шинэчилсэн хуулиар 

Төрийн албаны ерөнхий болон тусгай шалгалт өгөх 

болзол, 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. Харин Сайхан-Овоо сумын ЕБС-

ийн захирлын, Адаацаг сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн 

ажлын байрыг зарласан боловч ажлын байрны 

шаардлага хангаагүй тул бүртгээгүй, Сайнцагаан 

сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч, Гурвансайхан 

сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ажлын байранд 

шалгалт өгсөн этгээдүүд нь тэнцээгүй болно. Сайхан-

Овоо сумын ЕБС-ийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч 

О.Түмэнбаярыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж зөрчлийг 

арилгасан. 
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1.4.Шүүхийн шийдвэрийн дагуу 2016-

2017 онд ажилдаа эгүүлэн томилогдсон 

5 хүнд олгосон 18.581.060 төгрөгийг 

буруутай этгээдээр нөхөн 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 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. 
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Зөвлөмж 2. Хууль 

болон эрх бүхий 

байгууллагаас 

тогтоосон хувь 

хэмжээгээр улсын 

тэмдэгтийн хураамжийг 

орон нутгийн төсөвт 

бүрэн төвлөрүүлэх, 

түүнд тавих хяналтыг 

чангатгах. 

2.1.Ерөнхий боловсролын сургууль, 

Цэцэрлэгт тусгай зөвшөөрөл олгох, 

сунгахдаа тэмдэгтийн хураамжийг 

төсөвт төвлөрүүлэх 

ЕБС, цэцэрлэгийн 2017 онд 5 жилийн хугацаатай 

аймгийн Засаг даргын захирамжаар 38 байгууллагын 

тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг сунгаж, үнэт цаасны 

үнэ болох 8800*38=334400 төгрөгийг мэргэжилтэн 

М.Энхтуяагийн дансаар хураан авч үнэт цаасны 

газрын 1102596741 (Голомт банк) тоот дансанд 

шилжүүлэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг сунгасан. 

2019 оны бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх, суурь 

боловсролын гэрчилгээний үнэ 4394500 төгрөгийг 

байгууллагын тусгай зориулалтын данс болох Төрийн 

сан 100080015401 дансанд төвлөрүүлж ажилласан. 

2019 оны 10 сарын байдлаар Гурвансайхан сумын 

ЕБС, Мандал ЕБС-ийн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээн 

дээр сунгалт хийж, шинээр байгуулагдсан Сайнцагаан 

сумын 8 дугаар цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай 

зөвшөөрлийг 1102596741(Голомт банк) дансанд 

тушаалгаж ажиллалаа.  

100 хувь 
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2.2.Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх 

тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн 

хугацаагаар, согтууруулах ундаа 

импортлох, худалдах, түүгээр үйлчлэх 

тусгай зөвшөөрлийг 2 жилийн 

хугацаагаар олгож, мөн хугацаагаар 

сунгахад улсын тэмдэгтийн хураамжийг 

орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлж, хяналт 

тавин ажиллах.(Үүнд: ОНӨААТҮГ ба тус 

баазад 2 төрлийн зөвшөөрлийн 

тэмдэгтийн хураамжийг аваагүй ба 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар 

хэлэлцүүлэн 2018 оны 12 дугаар сарын 4-ний  өдрийн 

14 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн батлуулсан журмын 

4.5-д тусгай зөвшөөрлийг хоёр жилийн хугацаатай 

олгож, 

гэрчилгээгээ

р 

баталгаажуу

лна. 

/Жич:Тусгай 

зөвшөөрлий



зарим байгууллагаас дутуу 

төвлөрүүлснийг нөхөж авах, 6 жуулчны 

баазад согтууруулах ундаагаар үйлчлэх 

тусгай зөвшөөрлийг 3 сарын хугацаатай 

олгосон зөрчлийг дахин давтахгүй байх) 

н эрхийг улирлын чанартай үйл ажиллагаа эрхэлдэг 

аялал жуулчлалын газрууд 4 дүгээр сарын 15-ны 

өдрөөс 10 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл 

хугацаанд зөвхөн тухайн үйлчилгээний газарт 

ашиглана гэж өөрчилсөн./        

          Тусгай зөвшөөрлийг 2 жилийн хугацаагаар 

сунгахад улсын тэмдэгтийн хураамжийг орон нутгийн 

төсөвт төвлөрүүлж, хяналт тавин ажиллахад анхаарч 

2018 онд тусгай зөвшөөрөл ААН-ээс /шинээр олгосон 

10, сунгагдсан 12 худалдаа, үйлчилгээ/ тэмдэгтийн 

хураамж  8,510,000 төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлэн 

ажилласан.  

2019 онд тусгай зөвшөөрөл сунгагдсан ААН-ийн 

/худалдаа 7, үйлчилгээ 4, жуулчны бааз 5/ тэмдэгтийн 

хураамж  4,340,000 төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлэн 

ажиллаж, Нийтлэг үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-ын жуулчны 

баазын тусгай 

зөвшөөрлийн 

тэмдэгтийн 

хураамжийг 3 

дугаар сарын 

10-ны дотор 

төлж 

барагдуулах 

шаардлагыг 

хүргүүлсэн 

боловч төлбөрийг барагдуулаагүй тул тусгай 

зөвшөөрлийн эрхийг хүчингүй болгов.   

100 хувь 
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2.3.Эрүүл мэндийн байгууллага 

мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 

тусгай зөвшөөрлийг шинээр 2017 онд 5 

(Сайн түшиг, СОСУ, Мон хаар бор, 

Хантүшиг дент, Угтаал мандал мед), 

2018 онд 1 (Говийн оточ сувилал)-ийг 

олгосон, мөн онуудад нийт 56(сумдын 

ЭМТ-15, сумын ЭЭС-15, Нэгдсэн 

эмнэлэг, Уламжлалт анагаах ухааны 

төв, хувийн эмнэлэг-ортой 2, үүдэн 

эмнэлэг 8, эм ханган нийлүүлэх 

байгууллага-2, эмийн сан-10, сувилал-1, 

ариутгал-1) байгууллагын зөвшөөрлийг 

сунгасан байх ба улсын тэмдэгтийн 

хураамжийг төсөвт бүрэн төвлөрүүлэх. 

(Тодруулга хийхэд хариуцсан албан 

тушаалтан тодорхой мэдээлэлгүй 

байсан) 

Тусгай зөвшөөрлийн комисс нь 2017 онд 5 удаагийн 

хурлаар шинээр ариутгал халдваргүйтгэл-2,  шүдний 

эмнэлэгт-2 , сувилал-1 тус тус нийт 5 ААН-д  тусгай 

зөвшөөрөл олгож, 14 сумын эм эргэлтийн сан, 2 

өрхийн эрүүл мэндийн төв, уламжлалт анагаах ухааны 

төв, хувийн 6 эмийн сан, 2 ханган нийлүүлэх,  1 

сувилал,  хувийн 6 эмнэлэг нийт 31 ААН-д тусгай 

зөвшөөрлийг сунган ажилласан байна. Эдгээрээс 4 

ААН тэмдэгтийн хураамжийг хугацаандаа 

төвлөрүүлээгүй байсныг 2018 оны 4-5 саруудад 

холбогдох дансанд бүрэн төвлөрүүлсэн байна.  

2018 онд 4 удаагийн хурлаар шинээр сувилал-1 

тусгай зөвшөөрөл олгож, Нэгдсэн эмнэлэг, 15 сумын 

эрүүл мэндийн төв,  эм ханган нийлүүлэх байгууллага-

1, эм эргэлтийн сан-1, хувийн эмийн сан-3, хувийн 

эмнэлэг-7, ариутгал халдваргүйтгэлийн-1 нийт 28  

байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг сунган ажилласан 

байна. Эрүүл мэндийн сайдын 2015 оны 298-р 

тушаалын 2 дугаар хавсралтын дагуу шинээр тусгай 

зөвшөөрөл олгосон болон сунгасан байгууллагуудын 

тэмдэгтийн хураамжийг Эрүүл мэндийн газрын нэмэлт 

санхүүжилтийн 100080020401 тоот дансанд Нэгдсэн 

эмнэлэг /сунгалт/, Бямбаа гурван эрдэнэ /шинээр 

олголт/-ийн хураамжийг 2019 оны нэгдүгээр сард  

бүрэн төвлөрүүллээ. Тус онд Эрүүл мэндийн чиглэлээр 

мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 

комиссын 4 удаагийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн 

гарсан Засаг даргын  А/64, А/174, А/315, А/320 дугаарт 

захирамжийн дагуу 7 сумын эм эргэлтийн сан, 5 хувийн 

эмнэлэг, 1 лабораторийн тусгай зөвшөөрөл сунгагдаж, 

1 хувийн ортой эмнэлгийн тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт 



өөрчлөлт хийгдэж, шинээр хувийн эмийн сан 1 

олгогдсон байна.  

Эрүүл мэндийн сайдын 2015 оны 298-р тушаалын 2 

дугаар хавсралтын дагуу шинээр тусгай зөвшөөрөл 

олгосон болон сунгасан 15 эрүүл мэндийн 

байгууллагуудын тэмдэгтийн хураамж 1620000 

төгрөгийг Эрүүл мэндийн газрын нэмэлт 

санхүүжилтийн 100080020401 тоот дансанд 

төвлөрүүлэн ажилласан. /Хавсралт 18 хуудас/ 

100 хувь 
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Зөвлөмж 3. Хуулиар 

тусгайлан эрх олгоогүй 

байхад батлан 

мөрдүүлсэн аймгийн 

иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын 

Тэргүүлэгчдийн 2011 

оны “Улсын тэмдэгтийн 

хураамжийн хэмжээг 

тогтоох тухай” 142, 

2018 оны 

“Согтууруулах ундаа 

худалдах, түүгээр 

үйлчлэх тусгай 

зөвшөөрөл олгох, 

сунгах, түдгэлзүүлэх, 

хүчингүй болгох журам 

батлах тухай” 73 

дугаар тогтоолыг тус 

тус хүчингүй болгох, 

3.1.”Согтууруулах ундаа худалдах, 

түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл 

олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй 

болгох журам”-ыг харьяалах нутаг 

дэвсгэрийн иргэдийн саналыг авсны 

үндсэн дээр аймгийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлаар шинэчлэн 

батлуулах. (иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын Тэргүүлэгчид шийдвэр гаргасан 

нь Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 

хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дахь 

заалтыг зөрчсөн) 

Уг журмыг шинэчлэхээр www.dundgovi.gov.mn сайтны 

хэлэлцүүлэг хэсэгт байршуулан иргэд, олон нийтээс 

санал авч, аймгийн аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөллийг 

оролцуулан хэлэлцүүлэг зохион байгуулсны үр дүнд 

аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар 

хэлэлцүүлэн 2018 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн 

14 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн батлуулж улмаар 

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 

2019 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр 4435 дугаарт 

бүртгүүлж зөрчлийг арилгалаа.   

 100 хувь 

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


Захиргааны ерөнхий 

хуулийн шаардлагад 

нийцүүлэн шинэчлэн 

баталж, мөрдүүлэх. 
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Зөвлөмж 4. Дундговь 

аймгийн Засаг даргын 

2014 оны а/316 дугаар 

захирамжаар баталсан 

“Аймгийн Засаг дарга, 

Засаг даргын Тамгын 

газраас хүндэтгэлийн 

зоог барих, хүлээн 

авалт хийх, бэлэг 

дурсгалын зүйл 

гардуулах, хөрөнгө 

зарцуулах”, 2018 оны 

а/118 дугаар 

захирамжаар баталсан 

“Техник хяналтын 

зардлыг захиран 

зарцуулах журам”-ыг 

тус тус хүчингүй 

болгох. 

4.1.Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 

а/316 дугаар захирамжаар баталсан 

“Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын 

Тамгын газраас хүндэтгэлийн зоог 

барих, хүлээн авалт хийх, бэлэг 

дурсгалын зүйл гардуулах, хөрөнгө 

зарцуулах журам”-ыг хүчингүй болгож, 

ёслолын арга хэмжээнд зарцуулах 

зардлын нормативыг Сангийн яамтай 

зөвшилцөн тогтоож мөрдүүлэх.  

Аймгийн Засаг даргын 2014 оны а/316 дугаар 

захирамжаар батлагдсан уг журмыг 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. /Хавсралт 1 хуудас/  

100 хувь 
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4.2.Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 

а/118 дугаар захирамжаар батлагдсан 

“Техник хяналтын зардлыг захиран 

зарцуулах журам”-ыг хүчингүй болгох. 

(Журамд техник хяналт тавихад 

шаардлагатай автомашин, ...тавилга эд 

хогшил худалдан авах, дараа жил 

хийгдэх ажлын зураг төсөв хийх 

зардлыг санхүүжүүлэхээр тусгаж, энэ 

хүрээнд Засаг даргын захирамжийн 

дагуу 17 945 000 төгрөгөөр “Ерөө эрдэс” 

ХХК-иас автомашин худалдан авсан, 

Говь-Угтаал сумын спорт заалны зураг 

төсвийн үнэд 17 710 000 төгрөгийг 

“Гэгээн дизайн” ХХК-д шилжүүлсэн 

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 5 дугаар сарын 14-ний 

өдрийн А/187 дугаартай захирамжаар “Техник 

хяналтын зардлыг захиран зарцуулах журам”-ыг 

хүчингүй болголоо.  Цаашид Барилга, хот 

байгуулалтын сайдын 2019 оны 4 дүгээр сарын 26-ны 

өдрийн 85 дугаар тушаалаар “Барилга захиалагчийн 

хяналт хийхтэй холбогдон гарах зардлын нэр төрлийг 

тогтоосны дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

Автомашин, тавилга эд хогшил худалдан авах 

ажиллагаанд зөрчлийг давтан гаргуулахгүйд аймгийн 

ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга хяналт тавин  ажиллаж 

байна. /Хавсралт 1 хуудас/   

100 хувь 



(магадлалын ерөнхий дүгнэлт гараагүй, 

ажил хүлээж аваагүй байхад 

санхүүжилтийг хийсэн, Засаг дарга 14 

800 000 төгрөгийг шилжүүлэх захирамж 

гаргасан байтал БХБГХГ-аас 

захирамжид дурдсан хөрөнгийг 

нэмэгдүүлж шилжүүлсэн) зэрэг зөрчлийг 

давтан гаргахгүй байхад анхаарч 

ажиллах) 
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Зөвлөмж 5. Сум 

хөгжүүлэх сангийн 

зээлийн эргэн 

төлөлтөд тавих 

хяналтыг чангатгах, 

хугацаа хэтэрсэн 

зээлийг шүүхийн 

журмаар 

шийдвэрлүүлэх, тус 

сангийн дансанд бусад 

эх үүсвэр бүхий 

хөрөнгийг 

байршуулахгүй байх, 

албан тушаалын 

байдлаа ашиглан 

өөртөө болон өөрийн 

хамаарал бүхий 

этгээдэд зээл олгосон 

гэмт хэргийг давтан 

гаргуулахгүй байх. 

5.1.Сум хөгжүүлэх сангаас өмнөх 

жилүүдэд зээл авч, зээлийн эргэн 

төлөлт хийгээгүй Баянжаргалан сумын 6 

иргэн (Г.Энхтайван-авто засвар 15 сая, 

Э.Маралмаа-сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 5 

сая, Л.Цэрэнбаяр-компьютер хэвлэлийн 

үйлчилгээ 7 сая, Ц.Ягаанцэцэг-хэрчсэн 

гурил нарийн боов 10 сая, Ж.Норжин-

оёдол 2 сая, Г.Оюунбат-гахайн аж ахуй 

10 сая)-ий авсан 49 000 000 төгрөг, 

Гурвансайхан сумын 9 иргэн 

(Э.Отгонбаатар-компьютерийн 

үйлчилгээ 5 сая, Х.Өлзийрагчаа-мах 

сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 5 сая, 

Х.Булганбаатар-зайрмагны цех 20 сая, 

Д.Жаргалсайхан-автозасвар 4 сая, 

М.Батсүх-хүнсний ногоо тариалах 3 сая, 

Ч.Эрдэнэцэцэг-цайны газар 4.3 сая, 

Ц.Батболд-гутал засвар, оёдол 8 сая, 

Ш.Гантулга-блок 4 сая)-ий 53 300 000 

төгрөгийг тус тус шүүхээр хянан 

шийдвэрлүүлэх. 

Аймгийн Засаг дарга Сумдын Засаг даргатай 2019 онд 

хамтран ажиллах гэрээний 5 дугаар хавсралтын 1.4-т 

тусган ажилласнаар Баянжаргалан сумын сум 

хөгжүүлэх сангийн 49.000.000 төгрөгийн зээлийг бүрэн 

барагдуулж дуусгасан. Гурвансайхан сум 53.300.000 

төгрөгнөөс 47.660.923 төгрөгийн зээлийн өрийг 

барагдуулж, 5.640.000 төгрөгний зээлийн үлдэгдлийг 

тус тус төлүүлэхээр Шүүхэд хандан шийдвэр 

гаргуулан, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газартай 

хамтран барагдуулах ажлыг зохион байгуулж  байна.  

2011-2018 онуудад сумд уг сангаас олгосон 

зээлийн эргэн төлөлтөд тулгуурлан сан өөрийгөө 

санхүүжүүлэх зарчмаар ажиллаж ирсэн байна. 

Аймгийн хэмжээнд тухайн онуудад  СХС-аас нийт 

8,652,9 сая төгрөгийн зээлийг 2054 зээлдэгчид олгож 

өнөөгийн байдлаар 419 зээлдэгчийн 2,248,6 сая 

төгрөгийн үлдэгдэлтэй байгаагийн 662,4 төгрөгийн 

зээл шүүхийн шатанд,19.4 сая төгрөг эргэн төлөгдөх 

боломжгүй зээлийн ангилалд багтаж зээл ашиглалт 

79,7 хувьтай байна. 

Сангийн үйл ажиллагааг аймгийн хэмжээнд 



нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах чиг 

үүргийг аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ, Хүнс, хөдөө аж 

ахуйн газар хариуцах бөгөөд СХС-ийн хөрөнгө 

оруулалтын бодлогын уялдааг хангаж ажиллах, СХС-

аас олгосон зээлийн мэдээллийн нэгдсэн санг 

бүрдүүлэн хөтөлж, холбогдох мэдээллийг Монгол 

банкны зээлийн мэдээллийн санд оруулах ажлыг 

сумдын жижиг дунд үйлдвэрлэл хариуцсан 

мэргэжилтэн гүйцэтгэж, сумдаас  ирүүлсэн сангийн 

орлого, зарлагын гүйцэтгэлийн тайлангаар тухайн онд 

санд  эргэн төвлөрөх зээл, зээлийн хүү, алдангийн 

дүнг сум бүр тооцон хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.    

Сангийн үйл ажиллагааг  хэрэгжүүлж ирсэн онуудад 

гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллагаас  өгсөн 

буцалтгүй тусламж, хандив 22.5 сая төгрөг, зээлийн 

хүү, алдангийн орлого 582.3 сая төгрөг, зээлийн эргэн 

төлөлт 6.402.8  сая төгрөг өмнөх оны үлдэгдэл 2.248.6 

сая төгрөг буюу нийт 3.949.4 сая төгрөгийн эх үүсвэр 

бүрдүүлсэн 

байна.  2011-

2018 оны эх 

үүсвэр 

төлөвлөлт, 

бүрдүүлэлт 

/сумдаар/                                     

 

 

 90 хувь 

12 5.2.МУ-ын Засгийн газрын 2016 оны 153 “Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, 



дугаар тогтоолоор батлагдсан ”Сум 

хөгжүүүлэх сангийн хөрөнгийг 

бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах, 

хяналт тавих журам”-ын 1.4-д заасны 

дагуу тус сангийн хөрөнгөөс бусад 

хөрөнгийг уг дансанд байршуулахыг 

хориглох.  

зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавих журам”-ын дагуу 

сангийн хөрөнгөөс бусад хөрөнгийг уг дансанд 

байршуулахыг хориглон зөвлөгөө, зөвлөмжөөр ханган 

зөрчилгүй ажиллаж байна. 

100 хувь 
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5.3. Албан тушаалын давуу байдлыг 

ашиглаж, сум хөгжүүлэх сангийн 

хөрөнгөөс өөрийн хамаарал бүхий 

этгээдэд зээл олгохыг таслан зогсоох. 

(Гурвансайхан сумын ЗДТГ-ын дарга 

Б.Энхтуяа, Санхүүгийн албаны дарга 

Ү.Алимаа нар нь сонгон шалгаруулалт 

зарлаагүй байхад албан тушаалын 

давуу байдлаа ашиглан сум хөгжүүлэх 

сангийн хөрөнгөнөөс өөрийн хамаарал 

бүхий этгээдэд нийт 33 000 000 

төгрөгийн зээлийг гаргуулсан) 

2019 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрөөс бүх сумдад 

“Сум хөгжүүлэх сан”-гийн эргэн төлөлтийн эх үүсвэрийг 

тогтвортой нэмэгдүүлэх, хөнгөлөлттэй зээл авсан 

иргэн, аж ахуйн нэгжийн мэдээллийг зээлийн 

мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэх, зээлийн давхардал 

үүсгэхгүй байх, тус сангийн болон бусад банк, 

санхүүгийн байгууллагын зээлийн эрсдлийг бууруулах 

механизмыг бий болгох зорилготой улсын үзлэгийг 

Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын батлан 

ирүүлсэн удирдамжийн дагуу зохион байгуулж 

мэдээллийг нэгтгэн, дүгнэлт хийж, үр дүнг тайлагнасан. 

Гурвансайхан сумын ЗДТГ-ын дарга Б.Энхтуяатай 

холбогдох хэргийг прокурорын шатнаас хэрэгсэхгүй 

болгож, харин Санхүүгийн албаны дарга Ү.Алимаад 

эрүү үүсгэн шалгагдаж байна. Цаашид  уг зээлийг 

олгоход ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тухай 

мэдэгдэл, тайлбар гаргаж байх талаар зөвлөмжийг өгч, 

ажил дүгнэх үзүүлэлтэд оруулан тооцож байна.  

 100 хувь 
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Зөвлөмж 6. Ашигт 

малтмалын хайгуулын 

болон ашиглалтын 

тусгай зөвшөөрөл 

6.1.Ашигт малтмалын хайгуулын болон 

ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшигч аж ахуйн нэгжтэй аймаг, 

сумдын Засаг даргаас хамтран ажиллах 

“Түүхт Баянжаргалан” төрийн бус байгууллагын дансыг 

хааж, аж ахуй нэгжүүдээс хандив, тусламж  авах ажлыг 

таслан зогсоох үйл ажиллагааг зохион байгуулан 

ажиллалаа.  



эзэмшигч аж ахуйн 

нэгжтэй Засаг даргаас 

хамтран ажиллах гэрээ 

байгуулан хандив 

цуглуулдаг, хандивын 

хөрөнгийг зориулалтын 

бусаар дур мэдэн 

хяналтгүйгээр 

зарцуулдаг явдлыг 

таслан зогсоох. 

гэрээ байгуулан хандив цуглуулдаг, 

хандивын хөрөнгийг зориулалтын 

бусаар дур мэдэн хяналтгүйгээр 

зарцуулдаг явдлыг таслан 

зогсоох.(Баянжаргалан сумын нутаг 

дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 

тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн 

нэгжүүдтэй хамтран ажиллах гэрээ 

байгуулан “Түүхт Баянжаргалан” ТББ-

ын ХААН банкин дахь 5450604184 тоот 

дансанд хандив нэрээр нэр бүхий 10 

ХХК-аас 2017.05.09-2018.10.30-ны 

өдрийг хүртэлх хугацаанд дээрх 

дансанд 60 800 000 төгрөгийг  

төвлөрүүлж, малчны баяр, шинэ жил, 

аялал, бараа материал худалдан авах, 

эмнэлэг, ЗДТГ-ын автомашины засвар, 

урлагийн наадам, сүлдний үнэ зэрэгт 56 

811 700 төгрөгийг зарцуулсан) 

100 хувь 
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Зөвлөмж 7. Орон 

нутгийн төсөвт техник, 

эдийн засаг үндэслэл 

хийгдсэн, зураг төсвөө 

батлуулсан, хуульд 

заасан бусад 

зөвшөөрөл олгогдсон 

төсөл, арга хэмжээг 

тусган батлах, хууль 

тогтоомжийг зөрчиж 

худалдан авах 

ажиллагааг төлөвлөн 

7.1.Хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, 

эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг 

төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад 

зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга 

хэмжээг аймгийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулж байх. 

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн ээлжит 9 дүгээр 

хуралдаанаар орон нутгийн хөгжлийн сангийн  

хөрөнгөөр хийгдэх 17 бараа ажил хөтөлбөр арга 

хэмжээний жагсаалтыг баталсан. Тус жагсаалтын 2 

буюу 11,7 хувь нь шилжих хөрөнгө оруулалт, 5 буюу 

29,4 хувь нь шинэ хөрөнгө оруулалт, 4 буюу 23,5 хувь 

нь тоног төхөөрөмж, 4 буюу 23,5 хувь нь засварын 

ажил, 2 буюу 11,7 хувийг тус тус эзэлж байна. Бараа 

ажил үйлчилгээ, хөтөлбөр арга хэмжээний жагсаалтыг 

батлахдаа зураг төсөв, техникийн тодорхойлолтыг 

үндэслэн баталсан бөгөөд 2 ажил буюу Дэлгэрцогт 

сумын Халуун усны барилга, шинэ гудамжны ажлыг 



зохион байгуулахгүй 

байх. 

зураг төсөвгүй баталсан байна. Орон нутгийн хөрөнгө 

оруулалтаар хийгдэх 14 бараа ажил үйлчилгээ буюу 7 

буюу 50 хувь нь тоног төхөөрөмж, 7 буюу 50 хувь нь 

төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний жагсаалтыг тус тус 

баталж, тоног төхөөрөмж, хөтөлбөр арга хэмжээ нь  

техникийн тодорхойлолт, зохион байгуулах арга 

хэмжээний хөтөлбөр тооцооллыг боловсруулан  

зардлыг баталсан.  

70 хувь 
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Зөвлөмж 8. Худалдан 

авах ажиллагааны 

гүйцэтгэлийн явцад 

иргэн, иргэний 

нийгмийн байгууллага, 

сонирхогч этгээдээс 

хяналт тавих 

боломжийг олгох, ил 

тод нээлттэй байдлыг 

хангах. 

8.1.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авахад захиалагч нь 

“гүйцэтгэгч компанийн товч 

танилцуулга, харилцах утас, гүйцэтгэж 

байгаа ажил, үйлчилгээний гэрээний 

үнийн дүн, санхүүжилтийн хуваарь, 

ажил эхлэх, дуусах хугацаа болон авто 

зам, инженерийн шугам сүлжээний 

хувьд дайран өнгөрөх маршрут зэргийг 

багтаасан мэдээллийн самбарыг төв, 

суурин бүрийн олон нийтэд үзэгдэхүйц 

газар уг ажил, үйлчилгээний баталгаат 

хугацааны туршид зааврыг заавал 

байрлуулж хэвшүүлэх. 

Улсын төсвийн 

28, орон 

нутгийн 

хөрөнгөөр 5 

ажил 

хийгдэхээс 25 

ажил мэдээлэх 

самбараа ил 

тод байршуулж, 4 ажил тендерийн шатандаа 4 ажил 

бэлтгэл шатандаа тус тус явагдаж байна. 

100 хувь 
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Зөвлөмж 9. Үнэлгээний 

хорооны үйл 

ажиллагаа, үнэлгээний 

дүгнэлт хууль 

тогтоомжид нийцсэн 

эсэхэд тавих хяналтыг 

9.1.Тендер шалгаруулалтын үйл 

ажиллагаатай холбоотой гомдол 

гаргахгүй, гарсан зөрчлийг хууль 

тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэж 

арилгах. 

2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар 37 

тендер шалгаруулалт зохион байгуулагдсанаас 5 

тендерт гомдол гарсан бөгөөд гомдлыг Сангийн 

яамнаас хянан үзээд захиалагчийн шийдвэр 

үндэслэлтэй 2, дахин үнэлгээ хийсэн 3 тендер 

шалгаруулалт бий болно. Үнэлгээний хорооны 



чангатгах, гарсан 

зөрчлийг тухай бүр 

арилгуулах. 

шийдвэр дүгнэлтэд захиалагч хяналт тавин ажиллаж 

байна. /Хавсралт 4 хуудас/ 

100 хувь     
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Зөвлөмж 

10.Үнэлгээний хороо нь 

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт 2 удаа 

амжилтгүй болж, гэрээ 

шууд байгуулах нөхцөл 

үүссэн үед уг аргыг 

хуульд заасны дагуу 

хэрэгжүүлж гэрээ 

байгуулах эрх олгох 

зөвлөмжийг 

захиалагчид 

хүргүүлэхдээ хуульд 

заасан шаардлагыг 

“хамгийн сайн хангасан 

этгээд”-тэй гэрээ 

байгуулах зөвлөмжийг 

өгдөг байх. 

10.1.Гэрээ шууд байгуулахад захиалагч 

хуульд заасан шаардлагыг “хамгийн 

сайн хангасан этгээд”-тэй гэрээ 

байгуулж, хэлэлцээний үед хүрсэн 

аливаа тохиролцоог гэрээнд заавал 

тусгах. (Тухайлбал: Орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 

Эрдэнэдалай суманд хог зөөврийн 

машин 45 сая төгрөгөөр худалдан авах 

тендерт “Дашноров” ХХК, улсын 

төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 

“Эрдмийн далай” цогцолбор сургуулийн 

сантехникийн засварын 68 сая 

төгрөгийн тендерт “Ган-Илч” ХХК-ийг 

тус тус шалгаруулсан) 

Аймгийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэх Хулд, 

Өлзийт, Эрдэнэдалай сумдын ЗДТГ-ын албан 

хэрэгцээнд автомашин нийлүүлэх тендер 

шалгаруулалтыг харьцуулалтын аргаар зарласан 

боловч харьцуулалт амжилтгүй болж ТБОНӨХБАҮХА 

тухай хуульд зааснаар хамгийн сайн хангасан 

этгээдтэй шууд гэрээ байгуулан, автомашинуудыг 

хүлээн авсан. Мөн Эрдэнэдалай сумын төвийн хатуу 

хучилттай авто зам 2км ажлыг нээлттэй тендер 

шалгаруулалтаар 2 удаа зарласан боловч 

шалгаруулалт амжилтгүй болж ТБОНӨХБАҮХА тухай 

хуулийн 34.2-т зааснаар хамгийн сайн хангасан Өлзий 

хутагийн наран ХХК-тай 1.5 тэрбум төгрөгийн шууд 

гэрээ байгуулан ажлын гүйцэтгэл 40 хувьтай хийгдэж 

байна. 

70 хувь 
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Зөвлөмж 11. Худалдан 

авах ажиллагаа 

явуулсан тухай бүр 

хуульд заасны дагуу 

тендер 

шалгаруулалтын 

хавтаст хэрэг 

бүрдүүлж, архивын 

нэгж болгон хадгалах, 

11.1.Худалдан авах ажиллагаа 

явуулсан тухай бүр хуульд заасны дагуу 

тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэг 

бүрдүүлж, хавтаст хэрэгт үнэлгээний 

хорооны гишүүний худалдан авах 

ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн 

гэрчилгээ (А-3)-г заавал хавсаргаж 

хэвшүүлэх. 

2019 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар 37 

тендер шалгаруулалт зохион байгуулагдаад байгаа 

бөгөөд хавтаст хэргийн материалд худалдан авах 

ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн А-3  гэрчилгээтэй 

давхардсан тоогоор 185 хүн оролцсон. Гэрчилгээний 

хуулбарыг хавсаргах ажлыг хэвшүүлээд байна. 

 

100 хувь 



хавтаст хэрэгт 

үнэлгээний хорооны 

гишүүний худалдан 

авах ажиллагааны 

чиглэлээр мэргэшсэн 

гэрчилгээ (А-3)-г 

хавсаргах. 
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Зөвлөмж 12. Гэнэтийн 

болон давагдашгүй 

хүчин зүйлийн нөхцөл 

байдал тохиолдсон 

шалтгаанаар Худалдан 

авах ажиллагааны 

аргыг сонгохоос 

зайлсхийж, бусдад 

давуу байдал үүсгэсэн 

гэмт хэргийг давтан 

гаргахгүй байх. 

12.1.Худалдан авах ажиллагааны аргыг 

сонгохоос зайлсхийж, бусдад давуу 

байдал үүсгэхгүй ажиллах. (Гэнэтийн 

болон давагдашгүй хүчний шинжтэй 

нөхцөл байдал үүссэн нөхцөл 

тогтоогдоогүй байхад тендер зарлалгүй 

“Таванбогд” ХХК-тай “гэрээ шууд” 

байгуулж Ланд круйзер-200 марк (195 

000 000 төгрөг)-ийн автомашиныг, 

“Билэгт-Удам” ХХК-тай “гэрээ шууд” 

байгуулж Эксковатор (130 000 000 

төгрөг) худалдан авсан нь бусдад давуу 

байдал үүсгэсэн) 

МУ-ын Засгийн газрын 2013 оны 68, 2018 оны 129 

дүгээр тогтоолоор тус тус батлагдаж нэмэлт өөрчлөлт 

орсон “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд 

мөрдөх журмыг сонгоход баримтлах босго үнэ”-ийн 

дагуу худалдан авах ажиллагааны журмыг сонгон 

тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж байна. Тус 

онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжих-13, 

улсын төсөвт байгууллагын захиалгаар-2, Замын 

сангийн хөрөнгөөр-2, орон нутгийн хөгжлийн сангийн 

хөрөнгөөр санхүүжих-14, орон нутгийн хөрөнгө 

оруулалтаар санхүүжих-6, Зах зээл ба бэлчээрийн 

удирдлагын хөгжил төсөл-1 нийт-12 төсөл, арга 

хэмжээний тендер шалгаруулалтыг нээлттэй, орон 

нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжих-9 

төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтыг тус тус 

харьцуулалтын аргаар зарлан зохион байгууллаа. 

100 хувь 
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Зөвлөмж 13. Авлигатай 

тэмцэх газрын даргын 

2018 оны 11 дүгээр 

сарын сарын 14-ний 

өдрийн А/123 дугаар 

тушаалаар баталсан 

“Албан тушаалтан өөрт 

ногдуулсан сахилгын 

шийтгэлийн талаарх 

мэдээллийг холбогдох 

этгээд болон нийтэд 

өөрийн зардлаар 

хүргэх арга хэмжээний 

журам”-ыг хэрэгжүүлэх, 

журмын 4.1-д заасан 

хугацаанд холбогдох 

мэдээллийг ирүүлж 

хэвших. 

13.1.Албан тушаалтанд сахилгын 

шийтгэл ногдуулсан талаарх 

мэдээллийг холбогдох этгээдэд 

хүргэсэн болон нийтэд мэдээлсэн 

өдрөөс хойш ажлын 5 өдрийн дотор 

сахилгын шийтгэл ногдуулсан шийдвэр 

/хуулбар/-ын хамт цахим хэлбэрээр 

Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэх. 

(Мэдээллийг харьяалах байгууллагын 

цахим хуудас буюу мэдээллийн самбарт 

Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар 

зүйлийн 48.6, Хөдөлмөрийн тухай 

хуулийн 131 дүгээр зүйлийн 131.4 дэх 

хэсэгт заасан сахилгын шийтгэлгүйд 

тооцох хугацааг дуустал хугацаанд 

байршуулна) 

ХАСХОМ-ээ хугацаа хоцроож мэдүүлсэн Гурвансайхан 

сумын 5 дугаар багийн Засаг дарга Ж.Балдан, 

Эрдэнэдалай сумын ЗДТГ-ын даргын үүрэг гүйцэтгэгч 

Д.Эрдэнэбаатар, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн 

тохиолдолд 

мэдэгдэл тайлбар 

гаргаагүй 

Гурвансайхан 

сумын ЕБС-ийн 

захирал 

Ж.Цэцэгдэлгэр 

нарт ногдуулсан 

арга хэмжээний шийдвэрүүдийг АТГ-т хүргүүлж, тус 

сумдын сайт болон Мэдээллийн самбаруудад 

байршуулан сурталчилсан. /Хавсралт 4 хуудас/  

100 хувь 

 

Нийт дүн 93.80 

 
 
 
 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 
 


