
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 
ХЭМЖЭЭНИЙ 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН 

➢ Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 
➢ Эрх бүхий албан тушаалтан 99599658, 88599658 
➢ 2022 оны 12 дугаар сарын 12-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 Тамгын газрын  
2022 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

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 Улс, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт 

4. 
Хэрэгжүүлэгч 
байгууллага  

Бүх шатны төрийн байгууллага 

5. Хэрэгжих нийт хугацаа 1 жил 

    6. 
 Төсөл, хөтөлбөрийн   
зорилтууд 

Зорилго 1. Авлигатай тэмцэх урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг боловсруулж хэрэгжүүлэх; 
Зорилго 2. Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт 
бичиг ба нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон 
шийдвэрийн төслийг олон нийтэд танилцуулах, сонирхогч 
бүлгүүдтэй харилцан санал солилцох; 
Зорилго 3. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд 
сурталчлах, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх; 
Зорилго 4. Авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулах, албан 
хаагчдыг АТГ-аас зохион байгуулах сургалтад хамруулах; 
Зорилго 5. Авлигатай тэмцэх газраас бүрэн эрхийнхээ дагуу 
гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх, хариуг хугацаанд нь 
мэдэгдэх; 
Зорилго 6. Байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл 
эрмэлзэл, санаачилга өрнүүлэх; 
Зорилго 7. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэх шалтгаан, 
нөхцөлийг арилгуулах арга хэмжээ авах; 
Зорилго 8. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй 
байдлыг сайжруулах; 
Зорилго 9. Төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, гадаадын 
зээл, тусламж, түүний хуваарилалтыг олон нийтэд тухай бүр 
мэдээлэх; 
Зорилго 10. Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах, олон 
нийтийг түүнтэй танилцах боломжоор хангах; 
Зорилго 11. Албан хаагч бүрийн ажил үүргийн хуваарийг 
тодорхой болгох; 
Зорилго 12. Иргэдийн өргөдөл /санал, мэдэгдэл/ гомдол, 
хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх шат дамжлагыг цөөрүүлэх, 
зөрчлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авч шалгах; 
Зорилго 13. Тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг ил тод, нээлттэй 



болгох; 
Зорилго 14. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод 
байдлыг хангах, түүнтэй танилцах боломжоор хангах; 

7. Зардал 

Төсөв  - 

Үүнд: Төсөв Гүйцэтгэл 

Үе шат 

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 2022 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 
баталсан Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Нэг. Авлигатай тэмцэх 
урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээг 
боловсруулж 
хэрэгжүүлэх; 

 

 
  

1.1. 1.1.Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөл 
боловсруулан батлуулж, хэрэгжилт үр дүнг хурал 
зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн үнэлүүлж тайлагнах. 
         Аймгийн ЗДТГ-ын 2022 оны авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
Авлигатай тэмцэх газраас 
ирүүлсэн загварын дагуу 14 
зорилго, 60 арга хэмжээг  
төлөвлөн боловсруулж,  аймгийн 
Засаг даргаар 2022 оны 01 
дүгээр сарын 18-ны өдөр 
батлуулан хэрэгжилт 92.5 хувийн гүйцэтгэлтэйгээр хэрэгжлээ. 
                                                                                            100 хувь       
1.2.Батлагдсан төлөвлөгөөг сум, байгууллагуудад 
хүргүүлж, танилцуулах арга хэмжээг зохион байгуулах.       
          Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Засаг 
даргын эрхлэх 
асуудлын хүрээний 
хэлтэс агентлаг, сумдад 
дүгнэх хуудасны хамт 
хүргүүлэн сумдын Засаг 
дарга,  Засаг даргын 
Тамгын газрын дарга 
нарт уг төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлж ажиллах 
талаар семинар, сургалтыг зохион байгуулав. 
                                                                                            100 хувь 

Хоёр. Шинээр 
боловсруулж байгаа 
бодлогын баримт бичиг 
ба нийтээр дагаж 
мөрдөх хэм хэмжээ 
тогтоосон шийдвэрийн 
төслийг олон нийтэд 
танилцуулах, 
сонирхогч бүлгүүдтэй 
харилцан санал 
солилцох; 

 2.1.Удирдлагаас гаргасан төрийн болон байгууллагын 
нууцад хамааруулснаас бусад шийдвэр /тушаал, 
захирамж/-ийг цахим хуудсандаа 
байршуулах. 
          Аймгийн Засаг даргаас батлан 
гаргасан 440 захирамж, аймгийн ЗДТГ-ын 
даргаас баталсан 243 тушаал шийдвэрийг 
www.dundgovi.gov.mn сайтны Эрх зүйн акт  
хэсэгт тус тус байршуулан сурталчлан 
таниулж, иргэд, олон нийтийг мэдээллээр 
хангах ажлыг зохион байгуулав. 

 
100 хувь                                                                                    

2.2.Үйл ажиллагаандаа мөрдөж буй дүрэм, журам, 
шийдвэрийн жагсаалтыг цахим хуудсанд тухай бүр 
шинэчлэн байршуулах. 

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


          Аймгийн ЗДТГ-ын чанарын 
удирдлагын тогтолцоонд хэрэглэх 
гадны байгууллагын баримт бичиг 
болох МУ-ын хуулиуд, МУ-ын 
бодлого, стратеги, үндэсний 
хөтөлбөр, дүрэм журмууд, салбарын 
яам, агентлагийн шийдвэрүүдийн 
жагсаалтыг боловсруулсан 
www.dundgovi.gov.mn сайтны Эрх 
зүйн акт талбарын Хууль тогтоомж, 
дүрэм журам хэсэгт байршуулан сурталчилан таниулж байна. 

100 хувь          
2.3.Үйлчлүүлэгчээс авч буй төлбөр, хураамжийн үнэ, 
тарифын талаарх мэдээллийг хууль эрх зүйн үндэслэл 
журмын хамт байршуулах. 
          Архивын ерөнхий газрын даргын 
2021 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
А/24 дүгээр тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтаар батлагдсан “Төрийн 
архиваас үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний 
хэмжээ”-г тогтоосон тарифаар иргэд, 
үйлчлүүлэгчдээс төлбөр хураамжийг 
арилжааны банкуудад тушаалган баримтыг үндэслэн үйлчилж 
байна. Уг тарифны мэдээллийг www.dundgovi.gov.mn сайтны 
Эрх зүйн акт хэсгийн Хууль тогтоомж, дүрэм, журам хэсэгт 
байршуулан сурталчилж таниуллаа. 

100 хувь 
2.4.Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг 
болон хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төслийг олон 
нийтэд танилцуулах. 

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас “Үл хөдлөх 
хөрөнгийн албан татварын хувь, хэмжээг тогтоох тухай”, 
“Газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр төлбөрийн 
хэмжээг тогтоох тухай”, Гурвансайхан, Сайхан-Овоо, 
Өндөршил сумдын “Малын тоо толгойд 2022 онд ногдуулах 
албан татварын хэмжээ тогтоох тухай журам”, Дэлгэрцогт 
сумын “Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг 
тогтоох тухай журам”-уудыг Захиргааны хэм хэмжээний актын 
улсын нэгдсэн санд бүртгүүлсэн.  

Захиргааны ерөнхий хуулийн 26, 27 дугаар зүйлийг 
баримтлан аймгийн “Орон нутгийн санг бүрдүүлэх, захиран 
зарцуулах, тайлагнах түүнд хяналт тавих журам”-ыг 
боловсруулахаар www.dundgovi.gov.mn цахим хаягаар 
иргэдээс санал, хүсэлтийг хүлээн авч төсөлд тусган аймгийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит аравдугаар 
хуралдаанаар “Орон нутгийн санг бүрдүүлэх, захиран 
зарцуулах, тайлагнах түүнд хяналт тавих журам”-ын төслийг 
хэлэлцүүлэн баталж улсын нэгдсэн санд бүртгүүлэхээр Хууль 
зүй дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн боловч тодорхой 
нөхцөл байдлаас шалтгаалан санд бүртгэгдээгүй хүлээгдэж 
байна. 

        100 хувь 

Гурав. Авлигын эсрэг 
хууль тогтоомжийг 
иргэдэд сурталчлах, 
соён гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааны 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх;  

3.1.АТГ-аас бэлтгэсэн тв шторк, инфографик, видео 
график, нийтлэл, теле зохиомж, хөдөлгөөнт зураг, зурагт 
хуудас, цахим ном, гарын авлага зэргийг тухайн орон 
нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, албан ёсны цахим 
хуудас болон нийгмийн сүлжээ (фэйсбүүк, твиттер, 
youtube суваг), мөн лед дэлгэц, сурталчилгааны самбарт 
байршуулах зэрэг бүхий л боломжтой хэлбэрээр иргэд, 

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


олон нийтэд хүргэсэн байх. 
          Авлигын цаана, Авлига-хожихгүй нүүдэл, Авлигын эсрэг 
олуулаа нэгдье, Шударга үнэний үнэ цэнэ, Гэрэл тусгая, Чи 
бол Авлигатай тэмцэх газар, Авлигын шилэн бөмбөлөг, 
Ээжийн захиа, Авлига нь үр хүүхдүүдийн маань гэрэлт 
ирээдүйг хулгайлдаг, Авлигатай тэмцэх нь бүх нийтийн үйлс Та 
яг одоо 110 руу залгаарай, Шударга тоглоцгооё видео шторк, 
Тангараг, АТГ граж, Үр, Аавын захиас, 
Авлигын цаас, Хахуул, 110 утас, Ээжийн 
захиа шторк контентуудыг Дундговь 
аймгийн 
www.dundgovi.gov.mn 
сайт;  аймгийн ИТХ-ын 
цахим хуудас 
www.khural.mn, 
ГХУСАЗСЗ-ийн пэйж 
хуудас,  Онцгой байдлын 
газрын дэргэдэх Лед 
дэлгэц, Дундговь аймгийн ЗДТГ, 
“Дундговь Эрх зүйн хөтөч” пэйж 
хуудсууд болон сум, 
байгууллагуудын сайт, бусад пэйж 
хуудсуудаар; сум, байгууллагуудын үүдний хэсэгт байрладаг 
“Цахим мэдээллийн дэлгэц” зэргээр төрийн албан хаагч болон 
иргэд, олон нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг зохион 
байгууллаа.         
          Хэвлэн олшруулж байрлуулах материал 
          Авлигын эсрэг хуулийг сурталчилсан 6 төрлийн тараах 
материал болох 110 дугаарын сурталчилгаа, Авлигын эсрэг 
хуулийн үйлчлэлд хамаарах 
этгээдэд хориглох зүйл, Авлигын 
хэлбэрүүд, Авлигын тухай мэдэгдэх 
сурталчилгаа, АТГ- Олон нийтийн 
төв, Авлигатай тэмцэх газар, 
Авлигагүй Дундговь пэйж 
хуудсуудад нэгдэх  сумдын Засаг даргын Тамгын газар, 
аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс, 
агентлаг болон иргэд, олон нийтэд 600 ширхэгийг өнгөтөөр 
хэвлэн олшруулан хүргүүлж, цаашид сум, байгууллагуудыг 
олшруулан иргэд, албан хаагчдад түгээхийг аймгийн Засаг 
даргаас үүрэг болгон албан бичгээр хүргүүлсэн. Сум бүрт 
видео контент, шторк, CD зэргийг тусгайлан хүргүүлж, 
сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулсан. 

100 хувь 
3.2.Авлигатай тэмцэх газраас санаачилсан аян, арга 
хэмжээг байгууллага, салбар нэгж, нутаг дэвсгэрийн 
онцлогт тохируулан зохион байгуулах. 
          Нийгэмд шударга ёсыг бэхжүүлэх зорилгоор “Зөв зөвд 
шударга зөв” сэдэвт соён гэгээрүүлэх аяныг 3 дахь жилдээ 
аймгийн ИТХ, түүний ажлын алба,  аймгийн Засаг дарга, 
түүний ЗДТГ, сумдын 
ЗДТГ, аймгийн Засаг 
даргын эрхлэх асуудлын 
хүрээний хэлтэс, агентлаг 
бүр зохион байгуулан 
ажиллаж байна.  

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


Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах, үнэн 
зөв мэдээ мэдээллийг бодит эх сурвалжаас түгээх зорилготой 
“Авлигатай тэмцэх газар”, “АТГ-Олон нийтийн төв” пэйж 
хуудсууд, авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах, 
авлигыг үл тэвчих үзлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн соён 
гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулан, төрийн албан хаагчдад 
шударга ёсыг төлөвшүүлэх,  ёс зүйг дээшлүүлэх зорилготой 
“Авлигатай тэмцэх газар”, “АТГ-Олон 
нийтийн төв” пэйж хуудсуудад 6000  
төрийн албан хаагч болон дагагчдыг 
нэгдүүлэх арга хэмжээг зохион 

байгууллаа. “Дундговь-Авлигагүй 

хөгжинө” уриалгыг аймгийн ИТХ-ын 
дарга, аймгийн Засаг дарга нараас 
санаачлан уриалж, хэлтэс, агентлаг, 
сумдын удирдлагад уриалсаны үр дүнд 
сум, хэлтэс, агентлагууд уриалгад нэгдэж,  
цахим сурталчилгаа, уриалга, самбар, 
булан байгуулж, пэйж хуудсуудад нэгдэх, Авлигын эсрэг Олон 
улсын өдрөөр “Шударга ёс–хөгжил дэвшилд хамтдаа” арга 
хэмжээг жил бүр төрийн албан хаагч, иргэд олон нийт, ахлах 
ангийн сурагчдыг оролцуулан зохион байгуулж хэвшүүллээ. 

70 хувь 
3.3.Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг мэдээлэн сурталчлах 
“Шударга ёс, хөгжил дэвшилд 110” мэдээллийн самбар 
ажиллуулах. 
          Аймаг, сумын ЗДТГ, хэлтэс, агентлагийн албан 
тушаалтнуудыг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх зорилготой “Шударга ёс, хөгжил дэвшилд-110” 
самбар ажиллуулах,  өрөө, 
танхимын хаалганд “Тат, 
түлх” хэлбэрээр авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчил, 
ёс зүйтэй холбоотой гомдол, 
мэдээлэл хүлээн авах 110 
дугаарыг 
сурталчилсан 
стикерийг 
байршуулах, албан хаагчдын 
компьютерт 110 дугаарыг сурталчилсан  наалт наах, иргэд, 
олон нийтэд 110 дугаарын сурталчилгааг олшруулан тараах,  
аймгийн ЗДТГ-ын Олон нийттэй харилцах үүдэн хэсэгт 
“Дундговь авлигагүй хөгжинө”, “110 дугаарын сурталчилгаа”-ны 
зурагт баннер зэргийг байнга байршуулан сурталчилж 
хэвшүүлсэн. 

100 хувь 

Дөрөв.  Авлигын эсрэг 
сургалт зохион 
байгуулах, албан 
хаагчдыг АТГ-аас 
зохион байгуулах 
сургалтад хамруулах; 

4.1.Авлигын эсрэг сургалтын санал, захиалгыг 
төлөвлөгөөнд тусгуулахаар 01 дүгээр сарын 25-ны дотор 
АТГ-ын УССГХ-т хүргүүлсэн байх. 
          Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулдаг Авлигын 
эсрэг сургалтанд төрийн албан хаагчдыг оролцуулах саналыг 
2022.01.18-ны өдрийн 01/57, 2022.10.21-ний өдрийн 01/1460 
дугаар албан бичгүүдээр Урьдчилан сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх хэлтэст тус тус хүргүүлэн хэлтэс агентлагийн 
дарга, албан хаагчид, аймаг, сумын Засаг дарга, ЗДТГ-ын 
дарга албан хаагчид, аймаг, сумын ИТХ-ын төлөөлөгч, сум 
байгууллагын нягтлан бодогч, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан 
ажилтнууд зэрэг давхардсан тоогоор 1791 хүнийг оролцуулж 
зохион байгууллаа. 



100 хувь 
4.2.АТГ-аас зохион байгуулдаг авлигын эсрэг анхан болон 
давтан сургалтад албан хаагчдаа хамруулсан байх. 
          “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны 
байгууллагын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий 
албан тушаалтнуудад “ЭБАТ-аас нэрсийн жагсаалт, тайлан 
мэдээ нэгтгэх, 2021 оны ХАСХОМ хүлээн авч бүртгэх тухай”, 
“ЭБАТ-ны үйл ажиллагаа, тайлан мэдээ ирүүлэх”, “ХАСХОМ-
ийг мэдүүлэхэд анхаарах зарим асуудал, “Албан тушаалтнаас 
ХАСУМ, ХАСХОМ-ийг мэдүүлэхэд илэрч буй зөрчлүүд” зэрэг 
сэдвүүдээр сум, байгууллагуудын салбар 49 ЭБАТ-уудыг 
давтан, сум, байгууллагуудад шинээр томилогдсон 45 албан 
хаагчийг анхан шатны сургалтанд тус тус цахим хэлбэрээр 
оролцуулан чадавхжууллаа.  

100 хувь 
4.3.Авлигын эсрэг сургалт, сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх 
үйл ажиллагааг өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан 
зохион байгуулах. 
          Авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх соён гэгээрүүлэх, 
сургалт сурталчилгааг 
Эрдэнэдалай сумын ЗДТГ-ын 
болон түүний харьяа төрийн 
байгууллагуудын албан 
хаагчид, Татварын хэлтэс 
болон Нийгмийн даатгалын 
хэлтэс, Улсын бүртгэлийн 
хэлтсийн аймаг, сумдын 
улсын байцаагчид, Цахилгаан 
дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-ийн аймаг дахь салбарын 
албан хаагчид, Ус цаг уур орчны шинжилгээний төв, 
Санхүүгийн хяналт дотоод аудитын албаны албан  хаагчид 
болон иргэдэд танхимаар, Боловсрол шинжлэх ухааны газрын 
албан хаагчид болон түүний харьяа ЕБС-ийн захирал, 
Цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт цахимаар нийт 258 хүний эрх зүйн 
боловсролыг дээшлүүлэх зорилготой 10 удаагийн сургалтыг 
өөрсдийн нөөц бололцоогоор зохион байгуулан, авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга замын талаар 
ярилцлага, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. 

100 хувь 
4.4.Авлигын эсрэг сургалт, сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх 
үйл ажиллагааг сургагч багшаар дамжуулан зохион 
байгуулах. 
          Тус онд ГХУСАЗСЗ-ийн сургагч багшийн сургалт, 
сурталчилгаа явуулах үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг 3 зүйл, 7 арга хэмжээтэй 
боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг 
ханган 
ажиллалаа.  
“Гэмт 
хэргээс 
урьдчилан 
сэргийлэх 
ажлыг сум 
бүр”-т 
өдөрлөгөөр Дэлгэрцогт, Өлзийт, 
Дэрэн, Говь-Угтаал, Цагаандэлгэр, 



Өндөршил, Баянжаргалан Луус, Хулд, Өлзийт сумын Буянт, 
Тагт багийн иргэд, малчдад “Авлигын хор хөнөөл”, төрийн 
албан хаагчдад “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” зэрэг 
сэдвүүдээр нийт 950 хүнд соён гэгээрүүлэх сургалт зохион 
байгуулан, 110 дугаарыг сурталчилсан гарын авлагыг түгээх 
ажлыг зохион байгууллаа. Аймгийн ИТХ, ГХУСАЗСЗ-ийн пэйж 
хуудсанд “Дундговь авлигагүй хөгжинө”, “110 дугаарын 
сурталчилгаа”-ны зурагт баннерыг байнга байршуулан 
сурталчилан ажиллаж байна. 

70 хувь 

Тав. Авлигатай тэмцэх 
газраас бүрэн 
эрхийнхээ дагуу 
гаргасан шийдвэрийг 
биелүүлэх, хариуг 
хугацаанд нь мэдэгдэх; 

5.1.Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж тайлагнасан байх. 
          2021-2022 онд Авлигатай тэмцэх газраас зөвлөмж 
ирээгүй болно. 

Үнэлэх боломжгүй 
5.2.Мөрдөгчийн мэдэгдлийн хариуг хүргүүлсэн байх. 
          Мөрдөгч О.Нармандахын 2022.08.15-ны өдрийн 94 
дүгээр мэдэгдлийн дагуу Боловсрол шинжлэх ухааны газрын 
албан хаагчид болон түүний харьяа ЕБС-ийн захирал, 
Цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт цахимаар авлига, авлигын шалтгаан 
нөхцөл сэдвээр сургалт, авлигаас урьдчилан сэргийлэх арга 
замын талаар хэлэлцүүлэг хийж бусад хэлтэс, агентлаг, 
сумдын удирдлагуудад гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх албан 
бичиг хүргүүлж, Сайнцагаан сумын 
Говийн ирээдүй цогцолбор сургуулийн 
захирал Г.Мягмарсүрэнд тус сумын 
Засаг дарга сануулах сахилгын шийтгэл 
ногдуулсан. 2022.10..31-ний өдрийн 118 
дугаар мэдэгдлийн дагуу Авлигатай 
тэмцэх газрын УССГХ-ийн 
ажилтнуудаас 1029 удирдах болон 
гүйцэтгэх албан тушаалтнуудад “Ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, тайлбар мэдэгдэл 
гаргах нь”, “Авлигын гэмт хэргийн тухай ойлголт” сэдвүүдээр 
цахим хэлбэрээр сургалт авч, энэ талаарх ойлголт, хандлагыг 
нэмэгдүүлж дээрх 2 мэдэгдлийн хариуг хугацаанд нь 
хүргүүлсэн. 

100 хувь         
5.3.Зөрчил арилгуулах албан бичгийн хүрээнд зохион 
байгуулсан арга хэмжээний хэрэгжилтийг тайлагнасан 
байх. 
          Авлигатай тэмцэх газраас зөрчил арилгуулах албан 
бичиг ирүүлээгүй хэдий ч сумын Засаг даргын орлогч нарт 
Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хууль, ОНХС-ийн хөрөнгийг зарцуулах 
журам, “Төсвийн тухай хууль, “Хөрөнгө худалдаж авах, олох, 
зарцуулах журам”-уудаар эрх зүйн сургалт зохион байгууллаа. 
Төсвийн мэдээллийг байгууллагын ил тод мэдээллийн самбар 
болон www.dundgovi.gov.mn сайтад байршуулж олон нийтэд 
мэдээлж, үнэлгээний хороонд ажиллаж буй албан хаагчид 
хууль тогтоомжийн дагуу үнэн зөвөөр тендер шалгаруулалтыг 
зохион байгуулж, тайлан, мэдээгээ тухай бүрт нь Төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч болон захиалагч нарт илтгэж байх 
зөвлөгөө, зөвлөмжийг өгч ажиллалаа. 

70 хувь 

Зургаа. Байгууллагын 
удирдлагын авлигатай 
тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, 

6.1.Авлигын эсрэг төрийн болон төрийн бус байгууллага, 
хувийн хэвшлийн байгууллагаас гаргасан санал, 
санаачилга уриа, аянд нэгдсэн байх. 



санаачилга өрнүүлэх;           Авлигын эсрэг нийгэмд шударга ёсыг бэхжүүлэх 
зорилгоор “Зөв зөвд шударга зөв” аяны хүрээнд аймгийн ИТХ-

ын дарга, Засаг дарга нар 
болон аймгийн Эрх бүхий 
албан тушаалтнуудаас 
санаачлан “Дундговь авлигагүй 
хөгжинө” уриалга гарган хэлтэс 
агентлаг, сумд, аймгийн ИТХ-
ын Төлөөлөгчдөө уриалж 
нэгдүүлэх арга хэмжээг 

үргэлжлүүлэн зохион байгууллаа. 
АТГ-Олон нийтийн төв, Авлигатай 
тэмцэх газар пэйж хуудсуудад 
төрийн албан хаагч бүрийг 
нэгдүүлэх нэгдсэн арга хэмжээг 
зохион байгуулж, дагагчаар иргэд, 
олон нийтийг нэгдүүлж нийт 6000 
хүн нэгдэж,  110 дугаарыг 
байгууллага, сум, албан хаагч бүр 
сурталчлах ажлыг өрнүүлж, иргэд, 
олон нийтэд цээжлүүлэх зэрэг арга 
хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. 

100 хувь 
6.2.Төрийн байгууллага, хувийн хэвшлийн хооронд 
байгуулах аливаа гэрээ хэлэлцээрт авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх асуудлыг тусгах талаар зохион байгуулалтын 
арга хэмжээ авсан байх. 
          Улсын төсвийн болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 
хийгдэж буй төсөл арга хэмжээний нийт 31 ажлын гэрээнд 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг байгуулж буй 
гэрээний 15 дугаарт “Захиалагч нь гүйцэтгэгчийн төлөөлөлтэй 
ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл 
гаргах, ашиг сонирхлын зөрчилтэй нөхцөлд албан үүргээ 
гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай эрх бүхий байгууллага, 
албан тушаалтанд бичгээр мэдэгдэх” гэж гэрээнд тусган 
хэрэгжүүлж, авлига ашиг сонирхлын зөрчилгүй тухай 
мэдэгдлийг тухай бүр гаргаж хэвшүүлээд байна. 

70 хувь  
6.3.Авлигын эсрэг байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх, 
удирдлагын манлайлал үзүүлэх, санаачилга өрнүүлэх. 
          “Дундговь-авлигагүй хөгжинө” уриалгыг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд аймгийн Засаг 
даргаас эхлэн “Шударга ёс-
хөгжил  дэвшилд-110” 
дугаарыг сурталчлан аймаг,  
сумыг төрийн бүх албан 
хаагчдаа уриалан нэгдүүлж 
сурталчилгаат үйл 
ажиллагааг зохион 
байгуулсан. Дэлхий 
нийтээрээ  уриалж буй “Авлигын эсрэг нэгдье” уриалгад нэгдэн 
авлигын эсрэг ОУ-ын өдрөөр 
“Ашиг сонирхлын зөрчил” 
сэдвээр иргэд, олон нийтэд эрх 
зүйн  сургалт зохион байгуулан, 
ЕБС-ийн  захирал, сургалтын 
менежер, Цэцэрлэгийн эрхлэгч 
нарын дунд Монгол Улсын 
Үндсэн хууль болон Авлига, 



ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль тогтоомжоор “Центавр”, 
уралдаант тэмцээн, иргэд олон нийтийн дунд “Эрхээ мэдье” 
сурталчилгаат арга хэмжээг зохион байгуулж, олон нийтийн 
хүртээл болгон сурталчилсан. 

          100 хувь   

Долоо. Авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчил 
үүсгэх шалтгаан, 
нөхцлийг арилгуулах 
арга хэмжээ авах; 

7.1.Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах 
чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх.(Үйлчилгээг цахимжуулах, шат дамжлага 
бууруулах, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, эрсдэлийн 
үнэлгээ хийлгэх г.м) 
          Аймгийн ИТХ-ын дарга болон Засаг даргаас “Дундговь 
авлигагүй хөгжинө” уриалгыг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймаг, 
сумын ЗДТГ-ын албан 
тушаалтнуудын өрөө, танхимын 
хаалга, ажилчдын компьютерт 
авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, 
ёс зүйтэй холбоотой гомдол, 
мэдээлэл хүлээн авах 110 
дугаарыг сурталчилсан наалт 
байршуулах, АТГ-Олон нийтийн 
төв, Авлигатай тэмцэх газар, Авлигагүй Дундговь пэйж 
хуудсуудад төрийн албан хаагч, иргэд, олон нийтийг 
нэгдүүлэх, “Шударга ёс-хөгжил дэвшилд-110 дугаарыг 
сурталчилсан мэдээллийн самбар ажиллуулах, 
www.dundgovi.gov.mn сайтад төрийн үйлчилгээтэй холбоотой 
мэдээллийг ил тод нээлттэй сурталчилан үйл ажиллагаандаа 
нэвтрүүлсэн. Төр, иргэнийг холбосон мэдээлэл дамжуулах 
албан ёсны цахим суваг болох “Үндэсний цахим шуудан”-ийн 
/www.mail.e-mongolia.mn/  системийн хөгжүүлэлтийг хийж, 
хэрэглээнд 16 ба түүнээс дээш насны иргэдэд иргэний улсын 
бүртгэлийн дугаараар шууд үүсгэгдэх бөгөөд уг системээр 
дамжуулан иргэд төрийн байгууллагад өргөдөл, санал хүсэлт 
гаргах мөн хариу мэдэгдлийг хүлээн авах 
бүрэн боломжтой бөгөөд энэхүү системийг 
төрийн үйлчилгээний нэгдсэн е-mongolia 
системтэй холбосон нь иргэд ашиглахад 
хялбар, ойлгомжтой болсон төдийгүй, уг 
системийг ашигласнаар төрийн байгууллага 
руу биеэр очих болон утсаар холбогдох 
шаардлагагүй бөгөөд төрийн байгууллагатай 
шууд харилцах боломжтой 
болсон. Газрын харилцааны 
талаарх төрийн үйлчилгээг 
иргэдэд ойртуулах, түргэн 
шуурхай хүргэх зорилгоор Газар зохион 
байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 
баталсан стандартын дагуу 
үйлдвэрлэгдсэн “Киоск”  машиныг 
хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. Газрын 
харилцааны Киоск машинаар иргэн хуулийн 
этгээд лавлагаа, тодорхойлолт, 
газрын гэрчилгээ, кадастрын зураг үнэ төлбөргүй хэвлэн авах, 
мөн цахим хүсэлт, өргөдлийнхөө шийдвэрлэлтийн явцыг 
шалгах, цахим гэрээ, гэрчилгээ үүсгэх, газрын төлбөр шалгах, 
газрын төлбөрөө QR-аар төлөх зэрэг газрын харилцаатай 
холбоотой нийт 42 төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой 
болсон.  

100 хувь  
7.2.Авлигын шинжтэй буюу сонирхлын зөрчилтэй 

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


холбоотой асуудлаар Авлигатай тэмцэх газарт мэдээлэх. 
         Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой өргөдөл 
гомдол, мэдээ, мэдээллийг аймаг хариуцсан мөрдөгч, 
комиссар О.Нармандах хянан шалгах ажлыг хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. 

70 хувь 
7.3.Албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа олж мэдсэн авлигатай 
холбоотой аливаа асуудлыг эрх бүхий албан тушаалтанд 
мэдээлэх. 
        Тус онд Мал эмнэлгийн газрын Гурвансайхан сумын Мал 
эмнэлгийн улсын байцаагч Р.Сүхбаатар, Сайнцагаан сумын 
иргэн Ц.Баярмаа, Б.Лхагважав, Луус сумын иргэн Б.Ариунболд 
нар авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй асуудал гаргасан тул 
мэдээлэгдэж, 2-5 хүртэл жилээр төрийн албанд ажиллах эрхээ 
хасуулах арга хэмжээ авагдсан байна. 

70 хувь 
7.4.Ёс зүйн дүрмийг албан хаагчдад танилцуулж 
мөрдүүлэх. 
          Нийтийн албан тушаалтны ёс зүйн дүрмийг аймаг, сумын 
нийтийн албан тушаалтнуудад танилцуулан, танилцсан тухайг 
гарын үсгээр баталгаажуулан, үйл ажиллагаандаа мөрдөн 
хэрэгжүүлж байна. 

100 хувь 

 

Найм. Байгууллагын 
үйл ажиллагааны ил 
тод, нээлттэй байдлыг 
сайжруулах; 

8.1.Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4; 
          Төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, гадаадын зээл, 
тусламжаар хийгдэж буй ажил, арга хэмжээ, түүний 
хуваарилалтыг dundgovi.gov.mn сайт болон shilendans.gov.mn 
сайтуудад тус тус байршуулан олон нийтэд тухай бүр нь 
мэдээлж хэвшүүлсэн. 

100 хувь 
8.2.Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 6.4; 
          Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу 2022 оны 10 дугаар 
сарын байдлаар орон нутгийн өмчит төсвийн байгууллага, 
ОНӨҮГ-ын 102 байгууллага тогтоосон хугацаанд байршуулах 
нийт 12470 мэдээллээс 90 хувь буюу 11188 мэдээлийг 
хугацаанд нь, 7 хувь буюу 876 мэдээллийг хугацаа 
хожимдуулан цахим сүлжээнд байршуулан мэдээлж, нийт 
мэдээлэх мэдээний  гүйцэтгэл 97 хувийн гүйцэтгэлтэй 
хэрэгжив. (Сумдын сургууль, цэцэрлэг боловсорлын газартаа 
харъялагдаж байгаа тул төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
шилэн дансанд хамаарахгүй болсон, мөн нийт 102 
байгууллагаас Дэрэн сумын Эрдэм шинжилгээ туршилт 
үйлчилгээ ОНӨААТҮГазрын үйл ажиллагаа явагдаагүй түр 
хугацаанд зогссон) 

70 хувь 
8.3.Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн 
тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.9-д заасан арга 
хэмжээг заасан хугацаанд албан ёсны цахим хуудас 
дээрээ байршуулж, иргэд олон нийт үзэж танилцах 
боломжоор хангах. 
          Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 
дугаар зүйлийн 8.2-т заасны дагуу төрийн үйл ажиллагаанд 
олон нийтийн хяналтыг бий болгох зорилгоор чиг үүрэг, үйл 
ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, хүний нөөц, төсөв 
санхүү, худалдан авах ажиллагаа, үзүүлж буй үйлчилгээний 
талаарх мэдээллийг www.dundgovi.gov.mn сайтын “Ил тод 
байдал” цэс болон мэдээллийн самбар, албаны цахим 
хуудсаар дамжуулан олон нийтэд хүргэн ажиллаж байна.  

100 хувь 



 

Ес. Төсвийн орлого, 
түүний зарцуулалт, 
гадаадын зээл, 
тусламж, түүний 
хуваарилалтыг олон 
нийтэд тухай бүр 
мэдээлэх; 

9.1.Төсөв, санхүүгийн тайланг сар, улирал жилээр 
хугацаанд нь гаргаж холбогдох дээд байгууллагад 
тайлагнах. 
          Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг дараа сарын 02-ны дотор 
гаргаж холбогдох дээд байгууллагад хянуулан тайлагнадаг 
бөгөөд улирлын мэдээг дараа сарын 03-ны дотор гаргаж, 
улирлын санхүүгийн тайланг дараа сарын 10-ны дотор цахим 
тайланд тус тус тайлагнан ажиллаж хэвшээд байна. 

100 хувь  
9.2.Тухайн жилийн төсвийг 1 
дүгээр сарын 10-ны дотор 
байршуулах. 
          2022 оны жилийн батлагдсан 
төсвийн мэдээллийг 1 сарын 10-ны 
дотор shilendans.gov.mn сайтын бүтэн жилээр мэдээлэл 
оруулах хэсэгт загвар хүснэгтэн мэдээллээр байршуулж, 
файлаар хавсарган харуулсан болно. 

100 хувь 
9.3.Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэлийг 4 дүгээр сарын 1-ний 
дотор байршуулах. 
          2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг хугацаанд нь 
shilendans.gov.mn сайтанд байршуулсан болно. 

100 хувь 
9.4.Сарын төсвийн гүйцэтгэлийг дараа сарын 8-ны дотор 
байршуулах. 
          Сар бүр гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүрийн 08-ны дотор 
shilendans.gov.mn сайтын “сар бүр оруулах мэдээлэл” хэсэгт 
хүснэгтэн мэдээлэл болон файлаар хавсарган 11 удаагийн 
давтамжтайгаар хугацаанд нь байршууллаа.  

100 хувь 
9.5.Улирлын төсвийн 
гүйцэтгэлийг дараа сарын 8-ны 
дотор байршуулах. 
           Улирлын төсвийн 
гүйцэтгэлийн мэдээг дараа сарын 8-
ны дотор shilendans.gov.mn сайтын 
“улирал бүр оруулах мэдээлэл” хэсэгт хүснэгтэн мэдээлэл 
болон улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг файлаар 
хавсарган 3 удаагийн давтамжтайгаар байршууллаа. 

100 хувь 
9.6.Хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл. 
          2022 оны эхний хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэлийн 
мэдээг дараа сарын 8-ны дотор shilendans.gov.mn сайтын 
“хагас жилээр оруулах мэдээлэл” хэсэгт хүснэгтэн мэдээлэл 
болон улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг файлаар 
хавсарган  хугацаанд нь байршуулаад байна. 

100 хувь 
9.7.Хагас жилийн санхүүгийн тайланг 8 дугаар сарын 15-ны 
дотор байршуулах. 
          2022 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг дараа 
сарын 8-ны дотор shilendans.gov.mn сайтын “хагас жилээр 
оруулах мэдээлэл” хэсэгт хүснэгтэн мэдээлэл болон хагас 
жилийн санхүүгийн тайланг файлаар хавсарган  хугацаанд нь 
байршуулаад байна. 

100 хувь 
9.8.Дараа жилийн төсвийн төслийг 8 дугаар сарын 15-ны 
дотор байршуулах. 
          2023 оны төсвийн төслийг 8 дугаар сарын 15-ны дотор 
shilendans.gov.mn сайтын “хагас жилээр оруулах мэдээлэл” 



хэсэгт хүснэгтэн мэдээлэл болон дараа жилийн төсвийн 
төслийг файлаар хавсарган  хугацаанд нь байршууллаа. 

100 хувь 
9.9.Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг 5 дугаар сарын 1-
ний дотор байршуулах. 
          2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хугацаанд 
нь  shilendans.gov.mn сайтын “бүтэн жилээр оруулах мэдээлэл” 
хэсэгт файл хэлбэрээр байршуулсан. 

100 хувь 
9.10.Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг 5 
дугаар сарын 1-ний дотор байршуулах. 
          2021 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн 
тайланг хугацаанд нь  shilendans.gov.mn сайтын “бүтэн жилээр 
оруулах мэдээлэл” хэсэгт файл хэлбэрээр байршуулсан. 

100 хувь 
9.11.Тухайн жилийн төсөвт орсон өөрчлөлтийн талаар 
мэдээлэх (өөрчлөлт орсноос хойш ажлын 14 хоногт 
багтааж мэдээлэх) 
          Төсөвт өөрчлөлт орсон тохиолдолд өөрчлөлтийг тухай 
бүрт нь оруулах мэдээлэл хэсэгт дараа сарын 08-ны дотор 
хугацаанд нь байршуулан ажилладаг болно. 

100 хувь 
9.12.Төсвийн орлого бүрдүүлэлтийг нээлттэй болгож 
(Татварын орлого, татварын бус орлого) мэдээлэх. 
          Татварын орлого, татварын бус орлогыг 
shilendans.gov.mn сайтад хугацаанд байршуулав. 

100 хувь 
9.13.Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтыг 
тайлагнах (Бүтэн жилээр, хагас жилээр) 
          Засгийн газрын 2014 оны 12 сарын 15-ны өдрийн 384 
дүгээр тогтоолын хавсралт “Шилэн дансны цахим хуудсанд 
тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох 
журам”-ын 4 дэх зүйлийн 4.1.8 дэх заалт “Хандив, тусламжийн 
хэмжээ, түүний зарцуулалт”-ын хагас жилийн тайланг 8 дугаар 
сарын 15-ны дотор, жилийн эцсийн тайланг дараа оны 4 
дүгээр сарын 25-ны дотор тайлагнана гэж зааснаар 
shilendans.gov.mn сайтад  “хагас жилээр оруулах мэдээлэл” 
хэсэгт 8 дугаар сарын 15-ны дотор эхний хагас жилээр орсон 
хандив тусламжийн мэдээллийг хугацаанд нь үнэн зөв 
мэдээллэсэн болно. 

70 хувь 
9.14.Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш 
үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Тухай 
бүр)-г мэдээлж байршуулах. 
          2022 оны 01 дүгээр сараас 11 дүгээр сарын цалингийн 
зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш орлого зарлагын 
мэдээг дараа сарын бүрийн 07-ны дотор shilendans.gov.mn 
сайтын “тухай бүр оруулах мэдээлэл” хэсэгт хүснэгтэн 
мэдээлэл болон дагалдах баримт бичгийг файл хэлбэрээр 11 
удаагийн давтамжтайгаар хугацаанд нь байршуулав. 

100 хувь 
9.15.Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах 
санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө 
зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (Тухай 
бүр)-ийг байршуулж мэдээлэх. 
          Тухайн сард өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг дараа сарын 07-ны дотор shilendans.gov.mn 
сайтын “тухай бүр оруулах мэдээлэл” хэсэгт хүснэгтэн 



мэдээлэлээр харуулдаг бөгөөд холбогдох тушаал, 
захирамжийг pdf хэлбэрээр дагалдах файлаар хавсаргадаг 
болно. 2022 оны 1 дүгээр сараас 11 дүгээр сарын хугацаанд 
нийт 11 удаа хугацаанд нь мэдээлж ажиллалаа. 

100 хувь 
9.16.Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, 
хөтөлбөр, түүний хэрэгжилт, явц байдлын талаарх 
мэдээллийг мэдээлэх. 
          Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Гуяан хоттой хамтын 
ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж буй “Гуяаны төгөл” төслийн 
мэдээлэл, Дэлхийн Зөн Монгол олон улсын байгууллагын 
“Гамшигт тэсвэртэй орон нутаг” төсөл, Канадын засгийн газрын 
санхүүжилттэй Мерит төсөл, Японы олон улсын хамтын 
ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/-ын “Үдийн хоолны 
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх төсөл”, Дэлгэрцогт суманд 
хэрэгжиж буй “Манай сургууль хүртээмжтэй боловсрол” 
төслийн хүрээнд хийгдэж буй үйл ажилагаа болон 
Эрдэнэдалай суманд хэрэгжиж буй гадаадын төсөл 
хөтөлбөрийн мэдээллийг, мөн Эрчим хүчний яамнаас “10 
аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл”, Азийн хөгжлийн 
банкны санхүүжилтээр Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын 
яамнаас хэрэгжүүлж буй “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
оролцоог хангах, үйлчилгээг сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд 6 
аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Хөгжлийн төвийг 
барих,  Япон Улсын Засгийн газрын 2022 оны Өвсний үндэс-
Хүний аюулгүй байдлыг хангах буцалтгүй тусламжийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд “Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын 
"Эрдмийн далай" цогцолбор сургуулийн хичээлийн барилгын 
дээврийн засвар”-ын ажил, Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгөөр 
аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламж, Эрдэнэдалай сумын ус 
хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламжийн ажил, 
Дэлхийн банкны санхүүжилттэй "Эрчим хүчний төсөл-2" ажлын 
хүрээнд БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн харьяа Дундговь Цахилгаан 
түгээх сүлжээ салбарт хэрэгжүүлэх "Дундговь аймгийн төвийн 
6кВ ба 0.4кВ хүчдэлийн түгээх сүлжээг шинэчлэх, цахилгаан 
хангамжийг сайжруулах ажил"-ын угсралтын ажил, Нийгмийн 
түншлэлийн сүлжээ төрийн бус байгууллагаас “дани-монголын 
нийгэмлэг хариуцлагатай орон нутаг төсөл, Зах зээл ба 
бэлчээрийн удирдлага хөгжлийн төсөл, БНХАУ-аас Замын-
Үүдэд суугаа Ерөнхий консулын газрын хандив тусламж, Япон 
Монголын хамтарсан Тохокү-Монгол ТББ-ын хандив 
тусламжийн мэдээлэл зэрэг 2022 онд хэрэгжсэн гадаадын 
хөрөнгө оруулалттай төсөл хөтөлбөрийн мэдээ, хийгдэж буй 
ажлын мэдээлэл, түүний хэрэгжилт, явцын мэдээллийг тухай 
бүрт dundgovi.gov.mn сайтны Ил тод байдал хэсгийн төсөл 
хөтөлбөр талбарт байнга байршуулан иргэд, олон нийтийг 
мэдээллээр ханган ажиллалаа. 

100 хувь 

 

Арав. Хүний нөөцийн 
ил тод байдлыг хангах, 
олон нийтийг түүнтэй 
танилцах боломжоор 
хангах; 

10.1.Сул орон тооны зарыг цахим хуудсандаа байршуулах 
(Тухай бүр шинэчилсэн байх) 



          Төрийн албаны удирдах албан тушаалын 4, гүйцэтгэх 
албан тушаалын 6, туслах албан тушаалын 3, төрийн 
үйлчилгээний төсвийн шууд захирагчийн 1, нийт 14 удаагийн 
сонгон шалгаруулалтыг 
зохион байгуулж, 310 сул 
чөлөөтэй байгаа ажлын 
байрыг нийтэд нээлттэй 
зарлаж 67 ажлын байр 
нөхөгдлөө. Дээрх 310 
ажлын байрын зарыг 
Төрийн албаны зөвлөлийн 
csc.gov.mn сайт, 
dundgovi.gov.mn сайт, 
Төрийн албаны зөвлөлийн 
Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөл пэйж хуудас, ТАЗСЗ-ийн 
мэдээллийн самбарт тус тус байршуулан сурталчилж, 
иргэдийг мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүллээ. Мөн 
“Хөдөлмөр зуучлалын өдөрлөгт”, аймгийн Засаг даргын 
иргэдтэй хийх уулзалтад тус тус оролцон аймгийн хэмжээнд 
төрийн захиргааны албанд сул чөлөөтэй байгаа ажлын байрны 
захиалгыг танилцуулж, иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өглөө.  

100 хувь 
10.2.Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, 
үнэлэх журмын хэрэгжилтийг хангах. 
          Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, аймгийг 2020-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн 
чиглэл, аймгийн стратеги /2020-2024/-тэй уялдуулан Дундговь 
аймгийн “Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг 2021 онд  
аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулж хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна. Хөтөлбөрийг dundgovi.gov.mn сайтад 
байршуулан орон нутгийн иргэд, хөдөлмөрчдийг “Хүний 
нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн талаар мэдээлэл авах 
боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Мөн хөтөлбөрийн 
хүрээнд 2021, 2022 онд хийсэн ажил, цаашид хийгдэх ажлын 
талаарх мэдээ мэдээллийг аймгийн ЗДТГ-ын цахим хуудас 
болон Дундговийн амьдрал сонинд нийтлэн олны хүртээл 
болгон ажиллаж байна.   
https://dundgovi.gov.mn/mn/index.php?pid=654 

70хувь 
10.3.Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон 
өөрчлөлтийг тухай бүр ил тод, нээлттэй мэдээлэх.  
          Засгийн газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 
“Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
бүтэц, орон тооны хязгаарыг тогтоох тухай”  
377 дугаар тогтоолын дагуу аймгийн ЗДТГ-
ын бүтэц орон тооны албан тушаалын чиг 
үүргийн шинжилгээ хийж, аймгийн Засаг 
даргын 2022 оны А/20 дугаар захирамжаар 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталж, 
батлагдсан бүтцийг www.dundgovi.gov.mn 
сайтын Хүний нөөцийн талбар хэсэгт 
байршуулан ил тод байдлыг ханган ажиллалаа.   
https://dundgovi.gov.mn/mn/index.php?pid=654 

100 хувь 

 
 

Арван нэг. Албан хаагч 
бүрийн ажил үүргийн 
хуваарийг тодорхой 
болгох; 

11.1.Ажилтнуудын хариуцсан ажил, үүргийн чиглэлийн 
талаарх мэдээлэл, албан тушаалын тодорхойлолтыг 
мөрдүүлэх.  
         Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 377 дугаар 

https://dundgovi.gov.mn/mn/index.php?pid=654


тогтоолоор батлагдсан орон тооны дагуу аймгийн ЗДТГ-ын 
албан тушаалын чиг үүрэгт шинжилгээ хийж аймгийн Засаг 
даргын 2022 оны А/20 дугаар  захирамжаар батлагдсан бүтэц, 
орон тооны дагуу Төрийн албаны 2022 оны “Зөвшөөрөл олгох 
тухай” 344 дугаар тогтоолын хавсралтаар зөвшөөрөл олгосны 
дагуу аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2022 оны А/165 дугаар 
тушаалаар батлан албан тушаалын тодорхойлолтыг албан 
хаагчдад мөрдүүлэн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, албан 
хаагч бүрийн хариуцсан ажил, албан тушаалын зорилт, ажлын 
чиг үүргийн талаарх мэдээллийг www.dundgovi.gov.mn сайт 
болон ERP мэдээллийн цахим сайтад  байршуулан 
ажиллалаа.  
https://dundgovi.gov.mn/mn/index.php?pid=655 

100 хувь 
11.2.Төрийн бус байгууллага, иргэдтэй хамтран 
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаарх 
мэдээлэл.  
          “Сэтгэлийн-Өнгө” ТББ-тай хамтран аймгийн ЗДТГ, 
Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын албан 
хаагчдад “Тогтвортой ажил амьдралын суурь”, “Стрессийн 
менежмент”, “Хандлагын үндэс ямар байна, амжилтын өндөр 
тийм байна” зэрэг сэдвээр лекц уншуулж, төрийн албан 
хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэн үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Мөн Технож Бизнес Инкубатор 
төв ТББ-тай хамтран “Ашгийн бус төсөл хэрхэн бичих” 
сургалтыг аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 24 
хэлтэс агентлаг, 15 сумын 88 албан хаагчийг оролцуулан 
зохион байгуулж, төрийн байгууллага, албан хаагчдаас төсөл 
боловсруулан Засаг даргын “Шуурхай” цуглаанаар аймгийн 
удирдлагуудад танилцуулан ОУ-ын байгууллага болон бусад 
бусад холбогдох газруудад хандаж эхлээд байна. 

        70 хувь 

 

Арван хоёр. Иргэдийн 
өргөдөл 
(санал,мэдэгдэл) 
гомдол, хүсэлтийг 
хүлээн авах, 
шийдвэрлэх шат 
дамжлагыг цөөрүүлэх, 
зөрчлийн талаарх 
мэдээллийг хүлээн авч 
шалгах; 

12.1.Өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээлэл хүлээн авах 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх(утас, хайрцаг, санал 
хүсэлтийн дэвтэр, факс, цахим, бичгээр, амаар г.м 
хэлбэрээр) 
          Дундговь аймгийн нийт төрийн байгууллага, 15 сумдад 
иргэдээс санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг бичгээр, цахимаар, 
утсаар, хайрцгаар, биечлэн уулзах хэлбэрээр хүлээн авч, 
шийдвэрлэж хэвшсэн. 2022 оны гуравдугаар улирлын 
байдлаар аймгийн хэмжээнд нийт 3076 өргөдөл бүртгэснээс 
2944 өргөдлийг хуулийн хугацаанд судалж 95,7 хувийн 
гүйцэтгэлтэй шийдвэрлэлээ. Иргэдээс санал, хүсэлт хүлээн 
авах бүх сувгийг идэвхжүүлсэн хэдий ч иргэдээс утсаар, 
бичгээр ирүүлсэн санал, хүсэлт нийт өргөдлийн 91,4 хувийг 
эзэлж байна. 
          Агентлаг, сумдад санал хүсэлт хүлээн авах нээлттэй 
утас тогтмол ажиллуулж байна. Аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газар 7059-106 утсаар иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, 
тус нээлттэй утсыг цахим сайт, фэйсбүүк хуудас, мэдээллийн 
самбар г.м бүхий л хэлбэрээр иргэдэд сурталчилан 
ажиллалаа.  

100 хувь 
12.2.Дотоод ажил, санал, өргөдөл, гомдол хариуцсан 
албан хаагчийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, 
харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн 
хуваарийг ил тод, нээлттэй байршуулах. 
          Дотоод ажил, өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хариуцсан 
албан хаагчийн мэдээллийг өрөөний хаягжуулалт болон 



байгууллагын мэдээллийн самбарт тогтмол байршуулсан. 
dundgovi.gov.mn аймгийн цахим сайтад санал хүсэлт хүлээн 
авах албан хаагчийн мэдээлэл, Төрийн байгууллага албан 
тушаалтанд иргэдээс ирүүлсэн өргөдлийг хүлээн авч, 
шийдвэрлэх журам, аймаг, сумдын Засаг дарга нарын иргэдийг 
хүлээн авч уулзах журам, цагийн хуваарийг өрөө танхимын 
мэдээллийн самбар болон цахимаар иргэдэд сурталчлан 
таниулан ажиллалаа.  

100 хувь 
12.3.Иргэдийн өргөдөл гомдол, хүсэлт, мэдээллийг 
шийдвэрлэсэн талаар хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 
тогтмол хугацаанд мэдээлсэн байх. 
          Аймгийн хэмжээнд өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 
явцын мэдээг  Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулан, 
анхаарч сайжруулах асуудлыг залруулан ажиллаж хэвшээд 
байна. 2021 оны мөн үетэй харьцуулахад өргөдөл гомдлын тоо 
0,3 дахин нэмэгдсэн хэдий ч судалж шийдвэрлэсэн гүйцэтгэл 
95,7 хувьтай байна. Өргөдөл гомдол хүлээн авах, бүртгэх, 
судалж, шийдвэрлэх явцад тогтмол хяналт тавьж ажилласны 
үр дүнд нэг өргөдлийг судалж шийдвэрлэх дундаж хугацаа 
2021 онд 28 хоног байсан бол 2022 оны гуравдугаар улиралд 
нэг өргөдлийг судалж шийдвэрлэх дундаж хугацаа 23 хоног 
болж даруй 5 хоногоор багассан нь иргэдийг чирэгдэлгүй, 
хүлээлт бага байлгах үндсэн үзүүлэлт юм. Мөн иргэдээс 
төрийн байгууллага албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн улирлын тайланг аймгийн 
цахим сайт болон фэйсбүүк хуудсаар иргэд, олон нийтэд 
мэдээлэн ажилласан.  

100 хувь 

 

Арван гурав. Тусгай 
зөвшөөрлийн 
мэдээллийг ил тод, 
нээлттэй болгох; 

13.1.Тухайн байгууллагаас олгож буй зөвшөөрөл (тусгай 
зөвшөөрөл, лиценз, эрх олгох г.м бусад үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл)-ийг ил тод, нээлттэй байршуулах. 
          Тус хугацаанд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
тусгай зөвшөөрлийг аймгийн Засаг даргын А/77, А/252 тоот 
захирамжаар шинээр олгож, А/113, А/335, А/423 тоот 
захирамжаар нийт 16 талбайг 2 жилийн 
хугацаатай сунгаж, А/361 тоот 
захирамжаар талбайн тусгай 
зөвшөөрлийг 2 удаа тус тус цуцалсан.  
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр 
үйлчлэх чиглэлээр ажлын хэсгийн 
комисс хуралдаж аймгийн Засаг даргын 
А/99, А/236, А/318 дугаар  захирамжаар 
тусгай зөвшөөрлийг сунгах буюу шинээр олгосныг, Эрүүл 
мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөл олгох комисс 4 удаа хуралдаж аймгийн Засаг 
даргын А/40, А/41, А/229, А/349 дугээр  захирамжаар тусгай 
зөвшөөрлийг сунгаж www.dundgovi.gov.mn сайтад тус тус ил 
тод, нээлттэй байршуулан сурталчиллаа.  

100 хувь 
13.2.Тусгай зөвшөөрөл, лиценз, эрх олгоход шаардлагатай 
баримт бичгийн жагсаалт, уг асуудлыг шийдвэрлэх 
журмыг ил тод, нээлттэй байршуулах. 
         Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл, Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ 
эрхлэх зөвшөөрөл олгох, сунгахад, Эрүүл мэндийн чиглэлээр 
мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, 
сунгуулахад шаардлагатай материалын жагсаалтыг 
dundgovi.gov.mn сайтын ил тод байдлын үйлчилгээ авахад 

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


шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалт хэсэгт, мөн Эрүүл 
мэндийн газрын сайтын ил тод байдлын үйлчилгээ авахад 
шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалт хэсэгт тус тус 
байршуулан ажиллаж байна.           

100 хувь 
13.3.Тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхлэх үйл 
ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар 
болох хугацааг ил тод, нээлттэй байршуулах. 
          Аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/318, А/236 дугаар 
захирамжаар Сайнцагаан сумын “Тойн хайрхан”, “Жинд 
болор”, “Хос гарьд магнаг”, “Мөнхдэлгэрэх оюу”, “Ихэр гэр 
чулуут”, “Эгшиглэнт бүрд”, “Хишиг цагаан овоо”, “Номин бизнес 
клуб зүүн бүс”, “Мандахговь” ХХК, Өндөршил сумын “Шилийн 
хурд”, “Мөнхдүүрэн арвай” ХХК, Хулд сумын “Төгрөгийн 
итгэлцэл” ХХК, Сайхан-Овоо 
сумын “Элбэг онгийн хишиг”, 
“Сэрүүн онги” ХХК, Гурвансайхан 
сумын  “Буманцагаан хоньт” ХХК-
ны хүнсний дэлгүүрүүдэд, 
Сайнцагаан сумын “Жинд болор”, 
”Их хан сүлд”, ХХК, Өндөршил 
сумын “Чебу” ХХК-ны зоогийн 
газарт архи, согтууруулах ундаа 
худалдан борлуулах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийг сунгаж эрх олгох, Эрүүл мэндийн чиглэлээр 
мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох 
комисс нь 3 удаа хуралдаж Эрдэнэдалай сумын Эрүүл 
мэндийн төв, “Сүмт наранбулаг” ХХК-ний эмэгтэйчүүдийн 
өвчний оношлогоо эмчилгээний “Мед анализ” хувийн 
лаборатори, “Болорбадмаараг” ХХК-ний “Онч хувийн  
лаборатори”, “Аясал” ХХК-ний “Хатан” хувийн эмнэлэг, “Сүлд 
баян хишигт” ХХК-ний “Эх үрс” хүүхдийн эмнэлэг, Сайнцагаан 
сумын “Сайнцагаан” эм эргэлтийн сан, “Цогт эмийн сан, 
“Монос эмийн сангийн тусгай зөвшөөрлийг 3-5 жилийн 
хугацаагаар сунгаж, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авсан 
“Цэвэр орчин” ариутгал халвдаргүйтэл, “Сод мэлмий” нүдний 
эмнэлэг, “Элбэг ухаан далай” наркологийн эмнэлэгийн аж 
ахуйн нэгжийн мэдээллийг www.dundgovi.gov.mn сайтны Ил 
тод байдал талбар хэсэгт болон мэдээллийн самбарт 
байршуулан сурталчиллаа.  

100 хувь 

 

Арван дөрөв. Төрийн 
болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр 
бараа ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах 
ажиллагааны ил тод 
байдлыг хангах, 
түүнтэй танилцах 
боломжоор хангах; 

14.1.Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг цахим 
хуудсандаа байршуулах. 
          2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 2021 
оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр 
аймгийн Засаг  даргаар батлуулан 
олон нийтэд аймгийн 
www.dundgov.gov.mn мөн төрийн 
худалдан авах ажиллагааны 
tender.gov.mn цахим системд тус 
тус нийтэлж ил тод байдлыг 
ханган ажилласнаас гадна орон 
нутгийн 7 хоног тутмын хэвлэл “Дундговийн амьдрал” сонины 
2022 эхний дугаарт нийтлүүлэн ажиллалаа. 

100 хувь 
14.2.Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, 
дүгнэлт зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээний тайлан. 

http://www.dundgov.gov.mn/


               Орон нутгийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигт төрийн аудитын 
газраас гүйцэтгэлийн аудит хийж 
“Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах өвс, тэжээл 
бэлтгэх” тендер шалгаруулалтын 
техникийн тодорхойлолтод худалдан авах 
бараа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг 
тусгаагүйн улмаас нийлүүлэгч 200 боодол 
өвс дутуу нийлүүлсэн. Энэ нь Төрийн 
болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах 
тухай хуулийн 19 дүгээр 19.2, 47.2, 47.2.1-
т заасныг тус тус зөрчсөн байх тул 
зөрчлийг давтан гаргахгүй байх албан 
шаардлага, зөвлөмжийг 2021.05.04-ны өдөр ирүүлж 
шаардлагыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Мөн шаардлагыг 
аймгийн www.dundgovi.gov.mn сайтад байршуулан ил тод 
байдлыг ханган ажиллаж байна.  

70 хувь 
14.3.Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг 
явуулах журам (тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих 
шалгуур үзүүлэлт) тендерийн урилгыг цахим хуудсандаа 
байршуулах. 
          Тендер шалгаруулалт улсын хэмжээнд 2017 оноос хойш 
tender.gov.mn цахим системээр цахим хэлбэрээр зохион 
байгуулах боломжтой болсон бөгөөд Дундговь аймагт 2018 
оноос хойш төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяа бүх 
байгууллагууд бүх тендер шалгаруулалтыг 100 хувь цахим 
хэлбэрээр зарлан зохион байгуулж байна. Цахим тендерийн 
давуу тал нь оролцогч цаг хугацаа, орон зайн хамааралгүй 
тендерийн урилга, тендерийн баримт бичиг, шалгуур үзүүлэлт, 
худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний ажлын зураг, төсөв, 
техникийн тодорхойлолтыг үнэ төлбөргүй татан авах 
боломжоор хангагдсан. Дундговь аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн харьяа байгууллагууд 2022 оны 12 дугаар сарын 
09-ны өдрийн байдлаар дахин зарласан тендерийг оролцуулан  
нийт 193 тендер шалгаруулалт зохион байгуулсанаас Орон 
нутгийн өмчийн газарт 107 тендер зарлан зохион 
байгуулагдаад байгаа бөгөөд улсын болон орон нутгийн 
хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагаа 100 зохион байгуулагдаад 
байна. 

100 хувь 
14.4.Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн 
талаарх мэдээлэл, шалгарсан болон шалгарч чадаагүй 
шалтгаан, нөхцөл, хуулийн үндэслэлийг цахим хуудсанд 
байршуулах. 
         Тендер шалгаруулалт 100 хувь цахим хэлбэрт 
шилжсэнтэй холбоотойгоор 
тендерт оролцогчийн 
шалгарсан болон шалгараагүй 
талаарх мэдээллийг 
tender.gov.mn системийн 
“Тендер шалгаруулалтын үр 
дүн” хэсэгт тухайн бүр 
үндэслэлийн хамт оролцогчид 
хүргэгдэж буй хариу 
мэдэгдлийн хуулбарыг оруулан ажиллаж хэвшээд байгаа 
бөгөөд оролцогчид ч шалгарсан оролцогчийн ирүүлсэн 
тендерийг хянах боломжоор бүрэн хангагдсан. 



100 хувь 
14.5.Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан 
авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн 
хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаягийг цахим хуудсандаа 
байршуулах. 
          www.dundgovi.gov.mn сайтын Шилэн данс цэсэнд таван 
сая төгрөгөөс дээш үнийн 
дүн бүхий худалдан авсан 
бараа, ажил үйлчилгээний 
нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, 
нийлүүлэгчийн нэр, хаягийн 
жагсаалтыг байршуулж, 
тухай бүр тус жагсаалтыг 
шинэчилэн ажиллаж байна. 

100 хувь 
14.6.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө, 
гүйцэтгэлийг тайлагнах. 
          Тус хугацаанд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг 2022 оны 05 дугаар 
сард шинэчлэн батлуулж, нийт 32 төсөл,  
арга хэмжээ хэрэгжихээр төлөвлөснөөс 
одоогийн байдлаар   31 төсөл арга 
хэмжээний гэрээ хийгдэж ажлын бодит 
гүйцэтгэл  90% байна. 

70 хувь 
14.7.Засгийн газрын болон орон нутгийн тусгай сангийн 
орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө 
гүйцэтгэлийг тайлагнах. 
          Тус хугацаанд Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 
санхүүжих төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2022 оны 05 
дугаар сард шинэчлэн баталж, нийт 40 төсөл,  арга хэмжээ 
хэрэгжихээр төлөвлөснөөс 40 төсөл арга хэмжээнд гэрээ 
байгуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. 

100 хувь 

9. 
Дүгнэлт (ололт, дутагдал, 
анхаарах асуудлууд) 

 -“Зөв зөвд, шударга зөв” аяны 
хугацаанд аймгийн ИТХ-ын 
дарга, аймгийн Засаг дарга нар  
аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч, 
хэлтэс, агентлагийн 
удирдлагуудыг уриалан авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид 
“Дундговь авлигагүй 
хөгжинө”  уриалгыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх хүрээнд 
“Шударга ёс-хөгжил дэвшилд-110” мэдээллийн самбар 
ажиллуулах, “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 
гомдол мэдээлэл хүлээн авах 110 дугаар”-ыг аймгийн Засаг 
даргаас эхлэн төрийн албан хаагч бүр сурталчлах зорилготой 
хүрээг аймаг, сумын хэмжээнд аялуулах аян, албан хаагчдын 
өрөөний хаалга, компьютерт наалт хэлбээр наах зэргээр 
зохион байгуулсан.  
-АТГ-Олон нийтийн төв, Авлигатай тэмцэх газар, Авлигагүй 
Дундговь пэйж хуудсуудад төрийн албан хаагч бүрийг 
нэгдүүлж, 1 төрийн албан хаагч 1 иргэнийг дагагчаар 
нэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулсаны үр дүнд аймгийн 
хэмжээнд нийтдээ 6000 хүн дээрх пэйж хуудсуудад нэгдсэн. 
-ХАСУМ хянуулсан тухай(албан бичиг)-ийг аймгийн 
www.dundgovi.gov.mn сайтны Ил тод байдал хэсгийн 
Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа хэсэгт зохион байгуулсан үйл 

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


ажиллагааны мэдээ, ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт, Авлигатай 
тэмцэх газрын пэйж хуудсуудад нэгдэх QR кодыг байршуулан 
ил тод нээлттэй сурталчиллаа. 
-Авлигын эсрэг Олон улсын өдрийг угтан аймаг, сумын 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газраас 
жил бүр авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх 
сурталчилгаат үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж ирсэн. 
Энэ жилийн хувьд сум, байгууллагуудын Эрх бүхий албан 
тушаалтнуудын дунд уралдаан зарлаж, иргэд, олон нийт, 
албан хаагчид, хүүхэд залуучуудад авлигыг үл тэвчих, 
шударга ёсны үзлийг төлөвшүүлэх, авлигын нийгэм, эдийн 
засгийн хор хөнөөлийг тайлбарлан таниулах ажлыг илүүтэй 
зохион байгуулсан. Энэхүү үйл ажиллагаануудыг идэвхтэй 
зохион байгуулсан Дэлгэрцогт, Сайнцагаан, Эрдэнэдалай, 
Өндөршил, Дэлгэрхангай, Говь-Угтаал, Цагаандэлгэр сумдын 
ИТХ, ЗДТГ-ыг өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар урамшууллаа. 

Авлигын болон Хүний эрхийн ОУ-ын өдрөөр 
Сайнцагаан сумын ЗДТГ-тай хамтран соён гэгээрүүлэх сургалт 
сурталчилгаа, тус сумын төрийн албан хаагчдын дунд 
“Центавр”, иргэд, олон нийтийн дунд мөн соён гэгээрүүлэх 
сургалт сурталчилгаа, “Эрхээ мэдье” сурталчилгаат арга 
хэмжээг тус тус зохион байгуулсан. 
 -Улсын болон орон нутгийн хөрөнгөөр хийгдэх төсөл арга 
хэмжээний ажлын гэрээ байгуулж буй компаниудад авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх мэдэгдэл 
тайлбар гаргахыг гэрээнд тусган хэрэгжүүлж байна. 
-Тендер шалгаруулалтыг 100 хувь цахим хэлбэрээр зохион 
байгуулж хэвшүүлсэн. 
-“Аймгийн Засаг даргын захирамж, албан даалгавар, гэрээний 
төслийг хянах, баталгаажуулах, эрх зүйн актыг хянах, зөвлөх 
журам”-ын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан Захиргааны 
актад санал өгч, хянах албан тушаалтнуудад “Ашиг сонирхлын 

зөрчилтэй, зөрчилгүй эсэх”-ээ илэрхийлэхийг зааж өгсөн. 

Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд Авлигатай тэмцэх газраас жил 
тутам хийгдэж буй төрийн байгууллагуудын шударга байдлын 
үнэлгээ 2019 онд 69.8 байсан бол 2021 онд 72.8 буюу 3.0 
функтээр, 2022 онд 75.7 хувь буюу 5.9 функтээр тус тус өсч, 
улсын дундажаас 1.8 функтээр дээгүүр үнэлэгдсэн.  
-Тус төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд улс, орон нутгийн төсвөөс 
хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж ажиллахад анхаарах. 
-Хууль бус шийдвэрээр ажлаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн нь 
шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон тохиолдолд буруутай албан 
тушаалтнаас хохирол барагдуулахыг Төрийн албаны зөвлөлд 
санал хүргүүлж шийдвэрлүүлэх. 
-Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөгчийн мэдэгдэл, Төрийн 
албаны зөвлөлийн зөвлөмж, зөрчил арилгуулах тогтоол, 
шийдвэрийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах. (Төрийн 
жинхэнэ албан хаагчийн томилгоог хууль тогтоомжийн хүрээнд 
зохион байгуулж, иргэд, олон нийтийн хяналтыг бий болгох) 

10.  Санал 

-Аймгийн Засаг даргын нөөц санг зориулалтын дагуу 
зарцуулах. 
-Жижиг дунд үйлдвэрийн сан, хоршоо хөгжүүлэх сангаас 
олгосон зээлийн эргэн төлөлт, зориулалтын дагуу ашиглаж 
байгаа эсэхэд байнгын хяналт тавьж, олгосон зээл, түүний 
талаарх мэдээллийг ил тод болгон сонирхогч этгээд ойлгох 
хэлбэрээр танилцах боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэх. 

11. Шаардагдах төсөв 10.000.000  

12. 
Төсөл, хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэгч талуудын 

-Аймгийн ЗДТГ-ын Эрх бүхий албан тушаалтан буюу авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 



хамтын ажиллагаанд 
өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ 

хэрэгжилтийг хангах, соён гэгээрүүлэх сургалт сурталчилгааны 
орон тоо ажилтантай болгох. 
-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 
нартай хамтран ажиллахад зохион байгуулалтын болон 
хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх. 

13. 
Сургалтад хамруулах 
албан хаагчийн тоо 

1800 

14. 

Бүх шатны төрийн байгууллагад хамаарах 

 

Төсөл, 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 

үнэлгээ, дүгнэлт 
(өөрийн 
үнэлгээ) 

 

Биелэлт 
дундаж 

92.6% 

 

Зорилтын 
тоо 
14 

Зорилго  
1 

Зорилго 
2 

Зорилго 
3 

Зорилго 
4 

Зорилго  
5 

100% 100% 90% 92.5% 85% 

15. 

Зорилго 
6 

Зорилго 
7 

Зорилго 
8 

Зорилго  
9 

Зорилго  
10 

90% 85% 90% 98.1% 90% 

Зорилго 
11   

Зорилго 
12 

Зорилго  
13 

Зорилго  
 14 

16. 85% 100% 100% 91.4% 

17. 
Төсөл, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн нэгдсэн 
үнэлгээ 

Нэгдсэн үнэлгээ 

92.6% 

 
 
 
 
 
 

ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НЭГТГЭН ГАРГАСАН: 
ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН       /С.ЦЭНГЭЛМАА/ 

      
ХЯНАСАН: АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ДАРГЫН АЛБАН  
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ      /Л.ДОРЖБАТ/ 
 


