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Орхон аймгийн ЗДТГ-аас Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах 

талаар 2014 онд хийсэн ажлын тайлан 

2014.11.13 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, Шинэчлэлийн Засгийн газрын бодлого хөтөлбөр,  Аймгийн 

Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр,  аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн 

чиглэлийг хэрэгжүүлэх  хүрээнд  аймгийн хэмжээнд авлигын эрсдлийг бууруулах, шударга ёс ил 

тод байдлыг хангах  зорилгоор энэ онд  төрийн үйлчилгээний ил тод нээлттэй байдлыг хангах, 

үйлчилгээний чанар соёлыг дээшлүүлж,  чирэгдэлгүй шуурхай хүргэх, орон нутгийн хэмжээнд  

гаргаж буй шийдвэрт  иргэдийн оролцоо, саналыг тусгах, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг 

ил тод болгож, төсвийн болон худалдан авах ажиллагааны  ил тод байдлыг хангаж, төсвийн 

мөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг онлайн хэлбэрт шилжүүлэх,  иргэдийн 

өргөдөл гомдол хүлээн авах  шийдвэрлэх, мэдээлэл хүргэх  ажиллагааг  боловсронгуй болгох, 

хүүхэд залуучуудын дунд авлигын эсрэг,  шударга ёсны талаар сурталчилгаа нөлөөллийн  ажлыг 

зохион байгуулах зэрэг ажлыг нэн тэргүүний  зорилт  болгон тавьж,  дээрх бодлогын баримт 

бичгүүд болон төлөвлөлтөд  тусган  хэрэгжүүлж  ажиллав.    

 Аймгийн ЗДТГ-ын 2013 онд авлигын эсрэг хэрэгжүүлсэн  ажил нь  АТГ болон хөндлөнгийн 

шинжээчдийн  үнэлгээгээр  нийт төрийн байгууллагуудын хэмжээнд  хамгийн өндөр буюу 82 

оноогоор  тэргүүн байр эзлэн авлигын эсрэг хамгийн сайн үйл ажиллагаа явуулсан  байгууллагаар 

шалгарсан.  

Энэ онд  энэхүү амжилтаа ахиулах зорилт тавин авлигын эрсдлийг бууруулах,   шударга ёс, 

ил тод байдлыг хангах, хүнд суртал, чирэгдлийг арилгах авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён 

гэгээрүүлэх талаар  дараах үйл ажиллагаануудыг төлөвлөж,  хэрэгжүүллээ. 

 Нэг. Удирдлага зохион байгуулалт, авлигатай тэмцэх санал, санаачилга, удирдлагын 

манлайллыг хэрэгжүүлэх  

 1.1 Үйл ажиллагааны төлөвлөлт, удирдлага зохион байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын 

чиглэлээр: 

 Аймгийн Засаг даргын  2013-2016 оны  үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг 

нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд авлигын эрсдлийг бууруулах чиглэлээр тодорхой 

ажлуудыг зохион байгуулж хийхээр тусгасан бөгөөд    18 зорилт 52  заалт бүхий “Орхон аймгийн 

авлигын эсрэг  үйл ажиллагааны 2014 оны  төлөвлөгөө”-г аймгийн Засаг даргаар батлуулан  АТГ-т 

хүргүүлсэн ба хэрэгжилтийг  тооцон, тайлагнаж  ажиллалаа.   / www.erdenet.mn сайтын “Авлигын 

эсрэг үйл ажиллагаа” линкээс үзнэ үү./ 

  Орон нутгийн төсвөөс авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд нийт  15 сая төгрөгийг  ИТХ-аар 

батлуулж,   “ Шударга нийгмийн төлөө хамтдаа” аяны үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт 

шалгалт явуулах, авлигын талаар төрийн албан хаагч, иргэдэд зориулсан гарын авлага тараах 

материал хэвлүүлэх, телевизийн шторк бэлтгэж нэвтрүүлэх, сургалт явуулах, сонинд мэдээлэл 

нийтлүүлэх, зурагт хуудас болон сайтын уралдаан зарлах,  Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг угтаж 

ажил зохион байгуулах  зэрэг  урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажилд зарцуулж ажиллав. 

/Төсөв баталсан ИТХ-ын тогтоолын хуулбар, зарцуулалтын талаарх аймгийн Засаг даргын 

захирамжийн хуулбарыг хавсаргав./  
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 Аймгийн Засаг дарга, түүний Тамгын газраас өөрийн үйл ажиллагааг сурталчлах , иргэдэд  

мэдээллийг шуурхай, бодитой  хүргэх зорилгоор  хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн  10 хэвлэл 

мэдээллийн байгууллагатай  нийт 60 сая төгрөгийн гэрээ байгуулж  төрийн үйлчилгээний талаарх 

мэдээллийг иргэдэд хүргэж ажиллаж байна.  

       Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор иргэдийн дунд авлигын эсрэг үйл 

ажиллагаа явуулах , хууль тогтоомжийг сурталчлах  чиглэлээр  үйл ажиллагаа явуулж буй 2 

төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж,  гэрээний дагуу  2.4  сая төгрөгийн 

санхүүжилт олгож, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллав. /гэрээний жагсаалтаас харах/ 

 Засаг даргын дэргэдэх  харьяа хэлтэс агентлагуудын авлигын эсрэг үйл ажиллагаа 

хариуцсан ажилтнууд болон эрх бүхий албан тушаалтнуудыг  арга зүйн удирдлагаар хангаж, 

холбогдох гарын авлага сургалтын болон бусад сурталчилгааны  материалаар хангах, авлигын 

эсрэг явуулж буй үйл ажиллагааг  дэмжин  хамтран ажиллаж байгаа нь үр дүнгээ өгч байна. 

 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны аймгийн нэгдсэн төлөвлөгөөг байгууллагуудад хүргүүлж, 

байгууллага бүр дотооддоо төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хагас бүтэн жилээр тооцож,  энэ 

чиглэлээр  зохион байгуулж буй ажлыг хэлтэс агентлагуудын тухайн жилийн ажлын үр дүнг  үнэлэх 

шалгуур үзүүлэлт болгон ажиллаж хэвшлээ.  

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх харьяа хэлтэс агентлаг, албадын  2013 оны үйл 

ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлыг журмын дагуу зохион байгуулж, Засаг даргын 

зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж эхний байр эзэлсэн байгууллагуудыг урамшуулах, зөвлөмж 

хүргүүлэх, олон нийтэд мэдээлэх  ажлыг зохион байгуулсан. Хяналт шалгалтын хүрээнд  

байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөлт, түүний хэрэгжилт,  төсөв санхүү, бараа 

ажил үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагаа,  хүний нөөцийн бодлого, ил тод байдлыг  хяналт 

шинжилгээ үнэлгээний  үзүүлэлт болгон  оруулсан нь авлигын эсрэг үйл ажиллагааны талаарх 

хяналт хариуцлагыг дээшлүүлэхэд  чухал нөлөө үзүүлж байна. /Хяналт шалгалт явуулах 

шийдвэр, үзүүлэлтийг хавсаргав. Аймгийн Засаг даргын зөвлөлд мэдээлсэн танилцуулгыг 

“hynalt” гэсэн файлаар хавсаргав./ 

Үүний үр дүнд Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс агентлаг, албад, төрийн  болон орон нутгийн 

өмчит аж ахуйн нэгжүүд авлигын эсрэг үйл ажиллагааг хариуцсан ажилтантай болж, /ажлын 

байрны тодорхойлолтод тусгах буюу байгууллагын удирдлагын шийдвэрээр томилж/  жил бүр үйл 

ажиллагаагаа төлөвлөж, тайлагнаж хэвшсэн байна.   

Авлигын эрсдлийг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээг оновчтой, үр дүнтэй зохион байгуулж, 

иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн 

болон төрийн бус, хувшийн хэвшлийн томоохон байгууллагуудын авлигад өртөмтгий байдлыг 

тодорхойлох, хүн амын авлигад хандах хандлагыг тодорхойлох, авлигын эрэлтийг бий болгох 

хүчин зүйлүүдийг үнэлэх, авлигыг бууруулахад Орхон аймгийн ЗДТГ-аас анхааран хэрэгжүүлэх 

бодлогын чанартай санал зөвлөмжийг боловсруулах зорилтын хүрээнд аймгийн ЗДТГ-аас аймгийн 

Аудитын газар, МУИС-ын Орхон сургуультай хамтран “Авлигын хандлагын судалгаа”-г явуулж 

судалгааны  тайланг мэдээлсэн.  /судалгааны тайланг хавсаргав./ мөн  /www.erdenet.mn – 

авлигын эсрэг үйл ажиллагаа линкээс үзэх боломжтой/ 

Судалгааны үр дүнд үндэслэн авлигын эрсдлийг бууруулах талаарх тайланд тусгагдсан  

ажлуудыг зохион байгуулсан ба ирэх оны төлөвлөлтөд  тусгаж хэрэгжүүлэхээр  ажиллаж  байна.  
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       1.2. Авлигатай тэмцэх санал, санаачилга, удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэх 

чиглэлээр:  

  Аймгийн Засаг дарга Г.Зоригт засаг даргаар томилогдсоны дараа өөрийн бүрэн эрхийн 

хугацаанд  төрийн үйлчилгээний ил тод нээлттэй байдлыг хангаж, олон нийтэд ойлгомжтой арга 

хэлбэрээр ажиллан авлигын эсрэг төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдийн үүсгэл 

санаачилга, үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллахаа илэрхийлэн мэдэгдэл гаргасан ба энэхүү 

мэдэгдлийг орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, “Хууль зүйн 

мэдээ” сониноор дамжуулан иргэдэд хүргэсэн.  

   2014 оны 10-р сард аймгийн ЗДТГ-аас  АТГ-аас хэрэгжүүлж буй “Хамтдаа” аянд нэгдэх 

санаачилгыг  гаргаж,     “Шударга ниймгийн төлөө хамтдаа” сэдэвт  үйл ажиллагааг хамтран зохион 

байгуулав.  Энэхүү аяны хүрээнд ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчид, оюутнуудын дунд жагсаал, 

өдөрлөг зохион байгуулах, зурагт хуудасны уралдаан зарлах, мэдээллийн хэрэгслээр 

сурталчилгаа хийх зэрэг ажлуудыг   зохион байгуулсан ба  энэхүү үйл ажиллагаанд аймгийн ЗДТГ-

ын дэргэдэх хэлтсүүд , Цагдаагийн газар, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Тээвэр авто замын 

газар, Боловсролын газар, их дээд сургууль, ЕБС-ийн удирдлага, хамт олон  нэгдэж хамтран 

зохион байгууллаа. 

       Мөн  авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаар санаачилгатай ажиллаж байгаа төрийн 

байгууллагуудыг дэмжих зорилгоор  аймгийн Цагдаагийн газрын дэргэдэх Авлигаас урьдчилан 

сэргийлэх зөвлөлийн үйл ажиллагаанд зориулж аймгийн авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл 

ажиллагааны зардлаас  1,090,000 төгрөгийн санхүүжилт олгосон. / төсөв ,захирамжийг 

хавсаргасан./ 

   Харьяа байгууллагуудын хүрээнд:  

     Цагдаагийн газрын  удирдлагаас авлигыг тэвчих, ёс зүйтэй байх, шударга ёсыг эрхэмлэн 

ажиллах уриалгыг гаргаж,  байгууллагын   370 алба хаагчдаар авлигаас ангид ажиллах талаар  

батламж гаргуулан гарын үсэг зуруулан баталгаажуулсан байна. /Батламжийн хувийг хавсаргав/  

 Гаалийн  ерөнхий газраас гаалийн улсын байцаагч өргөсөн тангарагаа ямагт санаж, албан 

тушаалын бүрэн эрхээ чин шударгаар хэрэгжүүлж, авилгын эсрэг хүсэл зорилгоо нэгтгэн авилгатай 

хамтын хүчээр тэмцэхийг  хүлээн зөвшөөрч “Авилгагүй гааль” уриалга гаргасантай холбогдуулан  

тус гаалийн газар “Авлигын эсрэг хамтдаа” сэдэвт арга хэмжээ зохион байгуулсан. Уг арга 

хэмжээний үеэр “Авилгагүй гааль” уриалгыг гаалийн газрын хамт олон 100% дэмжиж, гарын үсэг 

зурж баталгаажуулан, авилгагүй хамт олон болохоо илэрхийлсэн байна.  

Хоёр. Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа 

  2.1. Төрийн албан хаагчдад хууль тогтоомж,  шударга ёс, ёс зүй, сонирхлын зөрчлийн 

талаар сургалт сурталчилгааны ажил  зохион байгуулах чиглэлээр:   

 Аймгийн ЗДТГ-аас  Удирдлагын академийн сургалтын албатай хамтран “Төрийн албан 

хаагчийн ёс зүй, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь”,  “Төрийн албан хаагчийн 

манлайлал”,  “Төсвийн шинэчлэл, түүний хэрэгжилтийн үйл явц”,  “Төрийн захиргаа төрийн албаны 

шинэчлэл”  сэдвээр сургалт зохион байгуулж,  дээрх сургалтыг  удирдлагын академийн  багш 

доктор Д.Байгал,  Л.Ариунаа, Б.Хэрлэн, Н.Цолмонтуяа нар удирдаж явуулсан ба сургалтанд  

төрийн байгууллагуудын удирдах ажилтнууд, хууль хяналтын болон төрийн бусад 

байгууллагуудын албан хаагчид, сумдын ЗДТГ-ын ажилтнууд, багийн засаг дарга, зохион 

байгуулагч, ИНХ-ын дарга нар нийт  377 хүн хамрагдлаа. 
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 Төрийн албаны институттэй хамтран “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүй, эрх зүйн 

зохицуулалт” сэдэвт  сургалтыг зохион байгуулж, төрийн байгууллагуудын ёс зүйн хороодын дарга, 

нарийн бичгийн дарга, гишүүд нийт  47 хүн хамрагдсан.   

    Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө 

орлогын мэдүүлэг гаргагч 276 хүнд  “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс хэрхэн урьдчилан 

сэргийлэх вэ” сэдвээр сургалт зохион байгуулан гарын авлага материалаар хангасан.     

    Хууль зүйн хэлтсээс  аймгийн Гаалийн газар, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн 

ажилтнуудад авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн талаар сургалт зохион байгуулж нийт  61 хүн 

хамрагдсан байна.  

     ЗГХЭГ,  АТГ-тай хамтран 2014 оны 04-р сард зохион байгуулсан   “Төрийн байгууллагуудын 

авлига, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга зам” сэдэвт  цахим  уулзалт  зөвлөгөөнд  

төрийн байгууллагуудын удирдлагууд,  ЭБАТ,  төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг үйл 

ажиллагаа хариуцсан ажилтнууд нийт  32 хүн оролцов.  

     АТГ-ын ХШДШХ-ээс эмхэтгэн  гаргасан “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө 

орлогын мэдүүлэг гаргагч нарт зориулсан гарын авлага “ номыг зохиогчийн  зөвшөөрлөөр 

хэвлүүлэн бүх мэдүүлэг гаргагч нарыг хангасан. Мөн төрийн албан хаагчдад зориулж  авлигын 

эсрэг хууль тогтоомжийн талаарх  эмхтгэлийг хэвлүүлэхээр эхийг бэлтгэх ажил хийгдэж байна. 

 Мөн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтэс, аймгийн Прокурорын газартай хамтран УЕПГ-ын хяналтын 

прокурор, прокурорын сургагч багш PH.D Б.Өнөрмааг урьж аймгийнхаа Гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

тасгийн нийт хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нарт  “Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг”, “ Мөнгө 

угаах гэмт хэргийн  зүйлчлэл”, Авлигын гэмт хэргийн зүйлчлэл” сэдэвт  сургалтыг зохион байгуулж 

явууллаа. 

 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ЭБАТ нь 2014 оны 5 сарын 09-ний өдөр Авлигатай 

тэмцэх газарт, 2014 оны 09 сарын 22-26-ны өдрүүдэд Удирдлагын академи дээр зохион байгуулсан 

сургалтанд хамрагдсан. Мөн Дархан-уул аймагт зохион байгуулагдсан  “Мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, 

хадгалах эрх бүхий албан тушаалтныг чадавхижуулах нь” сэдэвт төвийн бүсийн сургалтад аймгийн 

ЗДТГ-ын ЭБАТ болон авлигын төлөвлөлт урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ажилтан, салбар  

байгууллагын ЭБАТ нийт 14 хүн  хамрагдсан.   

     Харьяа хэлтэс агентлагуудын хувьд нийт  14  байгууллага албан хаагчиддаа авлигын эсрэг 

хууль тогтоомж болон ёс зүйн талаарх  сургалтыг дангаараа болон аймгийн ЗДТГ-ын хууль зүйн 

хэлтэс, ТЗУХэлтэстэй  хамтран   зохион байгуулсан байна. 

 2.2. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлах, иргэдэд шударга байдлыг 

төлөвшүүлэх, мэдээлэл өгөх  чиглэлээр:  

 Аймгийн ЗДТГ-аас санаачлан  АТГ-аас хэрэгжүүлж буй “Хамтдаа” аянд нэгдэж, хүүхэд 

залуусын дунд шударга ёсыг сурталчлах, авлигын эсрэг тэдний дуу хоолойг нэгтгэх зорилгоор 

“Шударга нийгмийн төлөө хамтдаа” сэдэвт  үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулав. Энэхүү 

аяны хүрээнд ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчид, оюутнуудын дунд өдөрлөг зохион байгуулах, зурагт 

хуудасны уралдаан зарлах,  шударга ёсны талаар лекц илтгэл тавих, мэдээллийн хэрэгслээр 

мэдээлэл сурталчилгаа явуулах зэрэг ажлуудыг   зохион байгуулсан ба  энэхүү үйл ажиллагаанд 

аймгийн ЗДТГ-ын дэргэдэх хэлтсүүд , Цагдаагийн газар, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, 

Тээвэр авто замын газар, Боловсролын газар, их дээд сургууль, ЕБС-ийн удирдлага, хамт олон  

нэгдэж хамтран зохион байгууллаа 
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     “Шударга нийгмийн төлөө хамтдаа” сэдэвт өдөрлөгийг Амарын талбайд зохион байгуулж,  

Орхон аймгийн “Залуучуудын холбоо”, “Эрдэнэтийн ирмүүн залуус” ТББ,  Аймгийн скаутын холбоо, 

2 их сургууль, 2 МСҮТ,  ЕБС-ийн 9 сургуулийн нийт 750  ахлах ангийн сурагчид, оюутан  залуус 

оролцсон  жагсаал,  уриалга,  сурагчдын  урлагийн тоглолт,  Flash mob-ийн үзүүлбэр,  3 х 3 сагсан 

бөмбөгийн тэмцээнийг сурагчдын дунд зохион байгууллаа. Мөн энэ арга хэмжээний хүрээнд  

Отгонтэнгэр их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн багш, “Монголын лектор төв”-ийн лектор 

Ү.Амарбат МУИС-ын Орхон сургууль, ТИС, Наран цогцолбор сургуулийн багш ажилчид, оюутан 

сурагчид, Залуучуудын Холбооны  гишүүдэд     “Шударга хүний 7 дадал” сэдэвт сонирхолтой 

илтгэлийг  тавьсан.   

     Дээрх үйл ажиллагаанд  орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй 5 телевиз хамтран 

оролцож, иргэдэд мэдээлэл хүргэсэн. Мөн АТГ-ын сайт, Хамтдаа фейсбүүк хуудас, erdenet.mn 

сайтад холбогдох мэдээллийг тавьсан. 

      Аймгийн ЗДТГ-аас иргэдэд зориулсан авлигын гарын авлага нугалбарыг 3000 ширхэгийг 

хэвлүүлж,  мөн 2000 ширхэгийг дахин хувилан,   авлигын эсрэг бэлтгэсэн  шторкийг  орон нутгийн 5 

телевизээр нэвтрүүлэв. 

      Мөн АТГ-аас ирүүлсэн “Төлөөс” жүжгийг  5 телевизэд өгч, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар 

бэлтгэсэн эмхтгэл  50  ширхэгийг сургалт зохион байгуулсан төрийн албан хаагчид болон  

“Шударга нийгмийн төлөө хамтдаа” өдөрлөгийн үеэр иргэдэд хүргэлээ.  /Төлөвлөгөө, хөтөлбөр, 

бусад нотлох баримтыг хавсаргав/.  /зураг, бичлэгийг  “ Hamtdaa” гэсэн хавсаргасан файлаас 

үзнэ үү./  

      Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, АТГ-аас ирүүлсэн болон аймгийн ЗДТГ-аас  бэлтгэсэн гарын 

авлага, танилцуулгыг  Аймгийн Erdenet.mn вэб сайт, ЗДТГ-ын мэдээллийн самбар, Нэг цонхны 

үйлчилгээний танхим,  иргэний танхимд   байршуулсан ба харьяа газар хэлтэс агентлагууд өөрийн 

вэб сайтад    байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл, хууль тогтоомж, ИТХ, Засаг 

даргаас  батлан гаргаж буй нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол шийдвэр зэрэг шаардлагатай эрх зүйн 

актуудыг  байрлуулан зарим үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлж  ажиллаж байна.   

 Аймгийн ЗДТГ-ын дэргэдэх Erdenet.mn сайтад “Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа” гэсэн линкийг 

ажиллуулж,  аймгийн  авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, хууль тогтоомж, 

иргэдэд зориулсан мэдээллийг байршуулж, АТГ-аас болон аймгийн ЗДТГ-аас  авлигаас урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулж буй ажлын  талаар тухай бүр мэдээлж  ажиллаж байна. / 

/Erdenet.mn сайтын нүүр хуудас хэсэгт байгаа/      

     

     Гурав. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа. 

 3.1. Байгууллагын ил тод, нээлттэй байдлыг хангах чиглэлээр:  

  3.1.1 Үйл ажиллагааны ил тод байдлын хүрээнд:  

 Аймгийн ЗДТГ-ын дэргэдэх erdenet.mn сайтын үйл ажиллагааг сайжруулж байнгын 

ажиллагаатай болгох,  иргэдэд ойлгомжтой байдлаар  сайтын бүтэц хэлбэрийг өөрчлөх,  

мэдээллийн төрөл, хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх ажлуудыг зохион байгуулж, сайтыг мэдээллээр 

хангах ажлыг хариуцаж ажиллах ажилтнуудыг ЗДТГ-ын тушаалаар томилон байнгын хяналт тавьж, 

хэрэгжилтийг байгууллагын шуурхай зөвлөгөөн дээр мэдээлж ажиллаж байна.  
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  Иргэд мэдээлэл авахад хялбар болгох, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх  зорилгоор 

Орхон аймгийн портал вэб сайт www.erdenet.mn нь    Вэб сайт, Лавлагаа мэдээлэл, Өргөдөл 

гомдол гэсэн үндсэн хэсгүүдтэй байхаар бүтцийг өөрчилсөн.  

 Вэб сайт хэсэгт Орхон аймгийн Засаг дарга түүний Тамгын газар, Засаг даргын дэргэдэх 

хэлтэс агентлагуудын үйл ажиллагааны мэдээ мэдээлэл, ил тод байдлын мэдээг цаг тухай бүр 

байгууллага бүрийн онцлох эрхтэй ажилчид удирдлагын программ руу нэвтрэн орж өөрсдийн 

байгууллагын мэдээ мэдээллийг оруулан ажиллаж байна. 

 Өргөдөл гомдол хэсэгт иргэд хандсанаар онлайнаар төрийн үйл ажиллагааны талаар 

санал хүсэлт, өргөдөл гомдлоо гарган өөрийн гаргасан санал хүсэлт, өргөдөл гомдлын явц, 

шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих бүрэн боломжтой. Мөн 7035-3511 утсаар болон биечлэн ирж 

гаргасан санал хүсэлтүүдийн явц шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих боломжтой болсон. 

 Лавлагаа мэдээлэл хэсэг нь “төрийн үйлчилгээ”, “тогтоол шийдвэр, “ төрийн байгууллага”, 

“нийтлэг асуулт” . “ Тусламж” гэсэн дэд  хэсгээс бүрдэх бөгөөд эндээс аймгийн Төрийн 

байгууллагуудын хаяг, байршил, бүтэц, үйл ажиллагааны чиглэл,  ажлын байрны тодорхойлолт, 

ажилтнуудын  эрхлэх ажлын чиглэл  утасны дугаар, ажиллах цагийн хуваарь болон аймгийн Засаг 

даргын захирамж,  Иргэдийн хурлын тогтоол,  төрийн байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх 

үйлчилгээний талаарх мэдээ мэдээллийг  / үзүүлэх үйлчилгээ, тухайн үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх 

бичиг баримт, холбогдох журам, үйлчилгээний төлбөр хураамжийн талаарх мэдээлэл/  авч болно. 

 Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Том төрөөс ухаалаг төр лүү”  санаачлагын 

хүрээнд  аймгийн хэмжээнд төрийн албан хаагчдын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж тулгамдаж 

буй асуудлыг шийдвэрлэх арга зам, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлон иргэдэд 

үзүүлэх төрийн үйлчилгээ, мэдээ, мэдээллийг ил тод, нээлттэй болгох зорилгоор төрийн 

байгууллагуудын мэдээлэл бүхий цахим самбарыг ЗДТГ-ын байранд  шинээр байрлуулан 

мэдээллээр ханган  ажиллуулж байна. Энэхүү самбараар төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа, 

үйлчилгээний талаарх мэдээллийг шуурхай авах боломжийг бүрдүүлсэн.  

 Аймгийн ЗДТГ-ын дэргэдэх хэлтэс, агентлагууд  бусад төрийн байгууллагуудад мэдээллийн 

самбар болон цахим сайттай болох талаар зөвлөмж, чиглэл өгч ажилласнаар  нийт 17 байгууллага 

буюу  51,5 хувь нь өөрийн сайттай болж байнгын ажиллагааг хангаж ажиллаж байна.  Бусад 

байгууллагын хувьд аймгийн ЗДТГ-ын erdenet.mn сайтад өөрийн байгууллагын мэдээллийг тавьж  

цахим хэлбэрээр иргэдэд хүргэж байна.  

 Мөн байгууллага бүр  мэдээллийн самбартай болж үйл ажиллагааны талаар болон явуулж 

буй үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг байршуулж хэвшсэн.     

 Мөн аймгийн ЗДТГ-ын байранд болон Нэг цэгийн үйлчилгээний танхимд Хөдөлмөр 

мэдээлэл зуучлалын төвийн мэдээлэл бүхий   мэдээллийн киоскийг  шинээр байрлуулсан. 

  ЗДТГ-т байршуулсан урсдаг самбараар цаг үеийн шинэ мэдээ  мэдээллийг тогтмол 

мэдээлж байна.  

 Үйлчилгээ захидал  харилцааны  үйл ажиллагааны хувьд бичгээр ирсэн өргөдөл гомдлын 

аймгийн ЗДТГ-ын бичиг хэрэг архивын ажилтан хүлээн авч бүртгэж, шилжүүлж, шийдвэрлэлтэд 

хяналт тавин ажиллаж  байгаа ба холбогдох ажилтны талаарх мэдээллийг сайтад байршуулсан. 

Мөн  Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх “ Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах төв”-

өөр дамжуулан иргэдийн санал хүсэлтийг биечлэн болон утсаар авч байгаа ба төвийн 

http://www.erdenet.mn/
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ажилтнуудын талаарх мэдээллийг мэдээллийн самбар болон erdenet.mn сайтын холбоо барих 

хэсэгт байршуулсан болно. 

 Орхон аймгийн ЗДТГ-аас бүх хэлтэс тасаг болон салбар агентлагуудын хэмжээнд 

мөрдөгдөж байгаа эрх зүйн акт, дүрэм журмыг нэгтгэн хянаж, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй эрх 

зүйн актуудыг нэгтгэн  “Нутгийн захиргааны ажилтны гарын авлага” нэртэйгээр ном болгон гаргаж 

холбогдох төрийн байгууллагууд, албан хаагчдад хүргүүлэн үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

Мөн уг гарын авлагыг аймгийн “Хууль зүйн туслалцааны төв”-өөр дамжуулан иргэдэд зөвлөгөө,  

мэдээлэл өгөхөд ашигладаг. 

  Байгууллагын хэмжээнд үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

аймгийн засаг даргын шийдвэрийг erdenet.mn сайтад байршуулан, шинээр гарч буй эрх зүйн актыг 

тухай бүр нь цахим хуудас болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд мэдээлэх ажлыг зохион 

байгуулж ажиллаж байна. /жагсаалтыг хавсаргав/ 

 Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, нийтэд хамааралтай асуудлаар гарч буй 

шийдвэрийн төслийг хэлэлцүүлгийн шатанд аймгийн www.erdenet.mn сайтад тухай бүр тавьж 

иргэдийн саналыг авах нөхцлийг бүрдүүлж ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар “Иргэний оролцоо 

-2015” орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын талаарх саналыг авахаар 

сайтад байршуулаад байна.  /сайтын нүүр хуудас хэсэгт байгаа/  .   

 Нийтэд хамааралтай асуудал болон аймгийн ЗДТГ-аас санаачилж боловсруулсан бодлогын 

баримт бичгүүдийн төслийг хурлаар  хэлэлцэхээс өмнө хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, веб сайт, 

иргэний танхим, уулзалт, хэлэлцүүлэг, утсаар санал авах зэрэг хэлбэрээр  санал асуулга авч 

шийдвэрт тусгаж,   Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар  хэлэлцэж батлах үеэр шууд утас ажиллуулж 

иргэдийн оролцоог хангаж ажиллаж байна. 

     Согтууруулах ундааны хяналтын тухай хууль, Гэмт хэргийн тухай,  Зөрчлийн тухай, Гэр 

бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай зэрэг 10 хуулийн  төсөлд иргэдээс санал авахыг ажлыг 

зохион байгуулж саналыг нэгтгэж хүргүүлсэн.   

      Мөн  “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журам, “Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад 

дагаж мөрдөх журам”,  “ Нийтийн зар мэдээний журам”,  “Орхон аймгийн хэмжээнд хүний эрхийг 

хангах, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр”,  “Орон нутгийн авто зам, замын 

байгууламжаар зорчиж байгаа Тээврийн хэрэгслээс авто зам ашигласны төлбөр авах тухай 

журам”-ын төсөлд иргэдээс санал авахыг ажлыг багуудаар болон Иргэний танхимтай хамтран 

зохион байгуулав.              

     Түүнчлэн  иргэдийн  төрийн байгууллагын санаачилгаар болон санал хүсэлтээр “ Хотын 

бүтээн байгуулалт хот тохижилтонд – иргэн таны хувь нэмэр “форум”,  Жаргалант сумын иргэдийн 

тулгамдаж буй асуудал, цаашид шийдвэрлэх арга зам сэдэвт “Форум, бусад хэлэлцүүлгийг зохион 

байгуулж, шийдвэрт иргэдийн саналыг тусгах нөхцлийг бүрдүүлж ажиллалаа.  

     Сумд, багийн  Иргэний танхимаар нийт   115 удаагийн  хэлэлцүүлэг хийсэн байна. 

 2015 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын саналыг 

9450 өрхийн иргэдээс авч , Багийн иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлэн иргэдээс гарсан 

саналыг хурлын тогтоолд тусган эрэмбэлэх ажил хийгдэж байна.   / Хуулийн төсөлд санал авсан 

талаарх тайланг хавсаргав. Хэлэлцүүлгүүдийн талаарх мэдээллийг “sanal heleltsuuleg” 

хавсаргасан файлаас болон http://www.ith-orhon.mn/иргэний-танхимын-мэдээ хэсгээс үзнэ үү/    

http://www.erdenet.mn/
http://www.ith-orhon.mn/иргэний-танхимын-мэдээ
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Манай аймаг 2008 оноос эхлэн төрийн зарим чиг үүргийг Төрийн бус байгууллагуудаар 

гүйцэтгүүлэх,  санхүүгийн хувьд дэмжих зорилгоор орон нутгийн   төсөвтөө тодорхой хэмжээний 

хөрөнгө  тусгаж,  Төрийн бус байгууллагуудаас жил бүр ажил гүйцэтгэх саналыг  авч нэгтгэн, 

хэрэгжүүлэх боломжтой санал ирүүлсэн Төрийн бус байгууллагуудтай аймгийн Засаг дарга хамтын 

ажиллагааны гэрээ байгуулан 7 дахь жилдээ ажиллаж  байна.  

 

       Өнөөдрийн байдлаар Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 105 Төрийн бус 

байгууллагын судалгаа байдаг бөгөөд эдгээрээс 42 Төрийн бус байгууллага байнгын идэвхтэй үйл 

ажиллагаа явуулж байна.  

 

       Төрийн бус байгууллагуудаас ирүүлсэн ажил гүйцэтгэх саналуудыг дэмжин, төрийн зарим 

чиг үүргийг гүйцэтгүүлэхээр: 

-    2008 онд  15 ТББ-д    29.9 сая 

-    2009 онд  8 ТББ-д      40.6 сая  

-    2010 онд  17 ТББ-д    28.8 сая 

-    2011 онд  21 ТББ-д    30.0 сая 

-    2012 онд  35 ТББ-д    57,8 сая  

-    2013 онд  38 ТББ-д    75.0 сая 

-    2014 онд  60 ТББ-д    90.0 сая  буюу  

нийт давхардсан тоогоор 194 ТББ-тай  352,1 сая төгрөгийн санхүүжилтийг гэрээ байгуулан орон 

нутгийн төсвөөс олгосон бөгөөд энэхүү хөрөнгө нь эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, ахмадуудын 

халамж, нийтийн тээвэр, хүүхэд залуучуудад зориулсан үйл ажиллагаа, хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийг нийгэмшүүлэх тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх, шударга өрсөлдөөнийг дэмжих, бизнес 

эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх, үзэсгэлэн яармаг, тэмцээн уралдаан, олимпиад зохион байгуулах, 

хүнсний хангамжийн аюулгүй байдал, хууль тогтоомжийн сургалт сурталчилгаа,авлига, гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх,  ногоон байгууламж 

нэмэгдүүлэх, хамгаалах зэрэг үйл ажиллагаанд зарцуулагдаад байна.  

 

       Энэ 2014 онд  аймгийн ЗДТГ-т  91 ТББ-даас хамтран ажиллах санал ирүүлсэнийг Засаг 

даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэцээд 61 ТББ-аар 93,0 сая төгрөгийн ажил гүйцэтгүүлэхээр  аймгийн 

Засаг дарга гэрээ байгуулан хэрэгжилтэд хяналт тавин, тайланг хагас бүтэн жилээр тооцон 

ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар 3 хэлтэс өөрийн салбарын чиглэлээр гэрээ байгуулсан ТББ-

уудын тайланг хэлэлцээд байна. 

 Иргэний нийгмийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж байгаа ажил, хамтын ажиллагааны талаар 

орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх телевизээр болон сайтаар нийтэд мэдээлсэн.    

     Цаашид төр, иргэний нийгмийн байгууллагын хамтын ажиллагааг улам өргөжүүлж, хамрах 

хүрээ, санхүүжилтийн хэмжээг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж  байна./ 

    Холбогдох мэдээ, зураг, жагсаалтыг:  www.erdenet.mn сайт -  ил тод байдал – ТББ хэсэгт .            

/Гэрээ байгуулсан ТББ-ын судалгааг хавсаргав./ 

 Орон нутгийн хэмжээнд гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр, түүний 

хэрэгжилтийн  талаарх мэдээллийг хагас, бүтэн жилийн байдлаар  сайтад  байршуулж мэдээлж 

байна. /жагсаалтыг хавсаргав,  сайтын ил тод байдал – үйл ажиллагаа – төсөл хөтөлбөр 

хэсгээс үзэх/ 

Аймгийн Засаг даргаас олгож буй    Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах,    

согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл, түүнийг олгоход шаардагдах 

баримт бичиг, шийдвэрлэх журмын талаарх мэдээлэл, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн талаарх 

мэдээллийг erdenet.mn сайтад болон Нэг цонхны үйлчилгээний танхимд байршуулсан мэдээллийн 

http://www.erdenet.mn/
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киоскод тус тус байршуулан мэдээлж байна. /www.erdeneт.mn сайтын лавлагаа мэдээлэл хэсэгт 

болон ил тод байдал - үйл ажиллагаа – тусгай зөвшөөрөл хэсэг үзэх/ 

Чиг үүргийн дагуу бусад бүртгэл хөтөлдөггүй болно.  

  б. Төсөв санхүүгийн ил тод байдлын хүрээнд:  

2013 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан болон аудитлагдсан тайлан,  2014 оны төсөв,  өмнөх 

оны төсвийн гүйцэтгэл,  2014 оны төсвийн  төсөл, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө 

оруулалтын ажлын төсвийн талаарх мэдээллийг  erdenet .mn   сайт  байршуулсан.  Мөн  2014 оны 

төсвийн орлогын биелэлтийг   орлогыг зүйл заалт бүрээр  сар тутам, төсвийн тодотголоор  орсон 

өөрчлөлтийг хуулийн хугацаанд    erdenet.mn  сайтад  байршуулж мэдээлж байна. /Сайтын ил тод 

байдал - төсөв санхүү хэсэгт үзэх/ 

Аймгийн ЗДТГ-т төсөв санхүүгийн  ил тод байдлын самбарыг шинээр хийж байршуулаад 

байгаа ба нийт төрийн байгууллагуудын 30 хувьд  мөн төсөв санхүүгийн ил тод байдлын самбарыг 

тусад нь байршуулж мэдээлж байгаагаас гадна бусад байгууллагуудын хувьд мэдээллийн болон 

ил тод байдлын самбараар төсөв  санхүүгийн мэдээллийг иргэдэд хүргэж байна. Аймгийн ЗДТГ-ын  

Санхүү төрийн сангийн хэлтсээс нийт төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагааны ил тод 

байдлыг хангах талаар   идэвхи  санаачилгатай ажиллаж,  хяналт шалгалт, сургалт 

сурталчилгааны ажлыг  зохион байгуулж,  холбогдох зөвлөгөө мэдээллээр хангаж ажиллаж байна.  

Аймгийн ИТХ-ын 2014 оны 05-р сарын 08-ны өдрийн 04-р тогтоолоор Орхон аймагт 

концессийн гэрээгээр хэрэгжүүлэх ажлын жагсаалтыг баталсан ба энэхүү жагсаалтыг erdenet.mn 

сайт болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлсэн. /Жагсаалтыг хавсаргав./.  /сайтын ил тод 

байдал – төсөв санхүү хэсэгт үзэх/ 

Батлагдсан жагсаалтаас гэрээ байгуулан хэрэгжиж эхлээд байгаа нэг төсөл байгаа ба 

Баянцагаан багийн инженерийн шугам сүлжээг засварлах, шинээр барих ажлын гүйцэтгэлийн 

явцын талаар  www.erdenet.mn сайт болон орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй сонин, 

телевизүүдээр  мэдээлж ажиллаж  байна. /www.erdenet.mn  - төсөв санхүү – концесс хэсэгт үзэх/ 

Аймгийн ЗДТГ-ын албан хаагчдаас  нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр 

авах эрх бүхий этгээдийн талаарх мэдээллийг  www.erdeneт.mn сайтын ил тод байдал - төсөв 

санхүү хэсэгт байршуулсан 

        в. Хүний нөөцийн ил тод байдлын хүрээнд:   

     “Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг 

аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2009 оны 08 сарын 27-ны өдрийн 76 дугаар 

тушаалаар батлан түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж  ажиллаж байна. 

Энэхүү хөтөлбөр,  төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын www.erdenet.or.gov.mn  

сайтад байршуулсан. Эх сурвалж: www.erdenet.or.gov.mn- Ил тод байдал - Хүний нөөцийн    ил 

тод байдал - аймгийн ЗДТГ-ын хүний нөөцийн ил тод байдал -  Хүний нөөцийн стратеги хэсгээс 

үзэх/                       

     2014 оны 5, 6, 11 дүгээр  саруудад  зохион байгуулагдсан төрийн жинхэнэ албанд анх орох 

иргэний нөөц бүрдүүлэх мэргэшлийн шалгалт болон 9 дүгээр сард зохион байгуулагдсан төрийн 

жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын зарыг  орон 

нутгийн  “Хотын шуудан”, “Шинэ мэдээ” сонин болон Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn, 

Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын www.erdenet.or.gov.mn сайт, Мэдээллийн самбарт 

http://www.erdenet.mn/
http://www.erdenet.mn/
http://www.erdenet.or.gov.mn/
http://www.erdenet.or.gov.mn/
http://www.csc.gov.mn/
http://www.erdenet.or.gov.mn/
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байршуулан холбогдох хууль тогтоомжид заасан хугацаанд нээлттэй зарласан. Мөн түүнчлэн 

нутгийн захиргааны  байгууллагаас ирүүлсэн захиалга, саналын дагуу 10 сул орон тоог төрийн 

жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэдээс нөхөх арга хэмжээг зохион байгуулсан ба энэ талаарх 

мэдээллийг www.erdenet.or.gov.mn сайтад тогтмол байршуулж байна.  

    Сонгон шалгаруулалт явуулсан тухай бүр болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд нэр 

дэвшсэн иргэдийн  холбогдох мэдээллийг www.erdenet.or.gov.mn   сайтаар тогтмол мэдээлж байна. 

Эх сурвалж: 

 www.erdenet.or.gov.mn - Ил тод байдал - Хүний нөөцийн ил тод байдал - Сул орон тооны 

мэдээлэл,    

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл- Үйл ажиллагаа,  

Хотын шуудан” сонины 2014 оны 18, 19 /78,79/,   33 /93/,   41/101/, /сонинг хавсаргав/ 

Шинэ мэдээ сонины  2014 оны 15, 39 дугаар.          

     Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс төрийн жинхэнэ албан тушаалд 

томилогдохоор  нэр дэвшсэн иргэдийн мэдээллийг аймгийн   erdenet.mn цахим хуудсаар  нийтэд 

мэдээлж хэвшсэн. 

     Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн  шалгалтын бүртгэл болон Ерөнхий мэдлэгийн түвшин 

тогтоох, Монгол хэл бичгийн мэдлэгийн болон албан хэрэг хөтлөлтийн түвшин тогтоох,  

Мэдээллийн технологийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтуудыг   цахим хэлбэрээр авч 

хэвшсэн ба  шалгуулагч иргэд  шалгалтын дүнг тухай бүр нь  онлайн бүртгэлээс харах боломжийг 

бүрдүүлж, шалгалтын ил тод байдлыг ханган  хяналт тавих бүрэн боломжоор ханган ажиллаж 

байна. 

           Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.6 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  

Орхон аймгийн Засаг даргын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт /1.1.6.1/ Төрийн албан 

хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж, хийх ажил үүргийн хуваарийг 

тодорхой болгож үүргийн биелэлтийг үндэслэн хариуцлага тооцдог болох, аймгийн Эдийн засаг, 

нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд /1.1.6.1/ Төрийн албан хаагчдын ажлын үр дүн, ажлын 

байрны тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваарийг өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн 

мөрдүүлэх,  цахим хэлбэрт оруулж ил тод болгох асуудлыг төлөвлөн  тус тус хэрэгжилтийг зохион 

байгуулан  бүх төрийн байгууллагуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулсан 

ба 2014 оны  11 сарын 10-ны өдрийн байдлаар нутгийн захиргааны  14 байгууллагын 200-гаруй  

ажлын байрын тодорхойлолтыг цахим хэлбэрт оруулаад байгаа ба энэ оны  11 сард багтаан бүх 

ажлын байрны тодорхойлолтуудыг цахим хэлбэрт шилжүүлэн ил тод болгохоор ажиллаж байна. / 

www.erdenet.mn- лавлагаа мэдээлэл- төрийн байгууллага  -тухайн байгууллага - бүтэц хэсэгт 

үзнэ үү/. 

 Мөн     аймгийн хэмжээнд нутгийн удирдлагын болон төрийн удирдлагын чиг үүргийг 

хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд өөрийн цахим хуудас  болон мэдээллийн самбартаа  эрхлэх 

асуудлын хүрээ,  бүтэц,  нэгжийн чиг үүргийн талаарх мэдээллийг байршуулан ажиллаж байна.  

     Аймгийн ЗДТГ-ын erdenet.mn сайт болон мэдээллийн самбарт байгууллагын алсын хараа, 

зорилго, зорилт, бүтэц, чиг үүрэг, ажилтнуудын хариуцан ажиллах чиглэл, утас, өрөөний дугаарыг 

байршуулсан.  

   Мөн  www.erdenet.mn сайтын Лавлагаа мэдээлэл хэсэгт  аймгийн нийт Төрийн 

байгууллагуудын хаяг, байршил, бүтэц, үйл ажиллагааны чиглэл,  ажлын байрны тодорхойлолт, 

ажилтнуудын  эрхлэх ажлын чиглэл өрөөний болон  утасны дугаар, ажиллах цагийн хуваарь,  

иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний талаарх мэдээ мэдээллийг  байршуулж нээлттэй болгоод байна.  

http://www.erdenet.or.gov.mn/
http://www.erdenet.or.gov.mn/
http://www.erdenet.or.gov.mn/
http://www.erdenet.mn-/
http://www.erdenet.mn/
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     Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээг 

дүгнэсэн  болон үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал зэргийг 

www.erdenet.or.gov.mn   сайтад байршуулсан. 

     Төрийн  албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга 

болгох чиглэлээр иргэдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлсний дараа тухайн албан хаагчийг төрийн 

үйлчилгээ авсан иргэд үнэлэх тоног төхөөрөмжийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж эхлээд байна. 

2014 оны 11 сарын 11-ний өдрийн байдлаар иргэдэд байнгын өдөр тутам үйлчилгээ үзүүлдэг 10 

байгууллагын 150 ажилтныг энэхүү цахим системд холбосон ба  цаашид тоног төхөөрөмжийг 

нэмэгдүүлэн ажиллана.  ЗДТГ-ын нэг цэгийн үйлчилгээний танхим болон өргөдөл гомдол хүлээн 

авах  төвд шинээр дээрх тоног төхөөрөмжийг байршуулаад байна. 

  г. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ 

худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын хүрээнд:  

 Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, худалдан авах үйл ажиллагааны 

хүрээнд гардаг  будилаан,  хууль бус үйлдлийг  таслан зогсоох зорилгоор  мэдээллийг ил тод 

болгох, худалдан авах ажиллагааг онлайн хэлбэрт шилжүүлэх,  тухайн ажил үйлчилгээг захиалагч 

байгууллага, төрийн бус байгууллага, иргэдийн оролцоотой ил тод явуулан хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр болон цахим хэрэгслээр ил тод мэдээлдэг журамд шилжүүлэх, олон нийтийн хяналтын 

зөвлөл байгуулах зорилтыг аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлж ажиллаж 

байна.  

 Аймгийн Засаг даргын  2013 оны 10-р сарын 25-ны өдрийн  А/567-р захирамжаар 

батлагдсан  “Худалдан авах ажиллагааг олон нийтэд ил тод мэдээлэх журам”-ын дагуу олон 

нийтэд мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна. /Захирамжийг хавсаргав/  

 Дээрх журмын дагуу  дараах мэдээллийг мэдээллийн хэрэгслээр ил тод мэдээлж байна. 

Үүнд: Худалдан авах ажлын 2014 оны аймгийн төлөвлөгөө болон  зарлаж буй тендерийн  урилга, 

явц, шалгаруулалтын үр дүн, тендерт оролцогчдын шалгарсан болон шалгараагүй үндэслэл,  

тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтын журам,  мэдээ мэдээллийг:  

 1. Улсын хэмжээнд  өдөр тутмын  Өдрийн сонин, Өглөөний сонин, Өнөөдөр сонин, Зууны 

мэдээ сонин,  UB POST зэрэг сонинуудад 

 2. Сангийн Яамны www.e-procurement.mn 

 3. Засгийн газрын Худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.meps.gov.mn 

 4. Аймгийн ЗДТГ-ын www.erdenet.mn 

 5. Аймгийн ИТХ-ын www.ith-orhon.mn 

 6. Орон нутгийн www.erdenetnews.mn 

 7. Орон нутгийн www.erdenetlavlah.mn 

 8. Орон нутгийн www.erdenetinfo.mn 

 9. Орон нутгийн Хотын шуудан, Шинэ мэдээ, Шинэ зар сонинууд 

 10. Орон нутгийн 8 телевиз /ЛХА, Номин, Тусгал, ТВ-10, ETV, MBS, Эрдэнэт TV, 

Мэдээллийн бирж/ 

 11. Үйлчилгээний төвийн баруун талд байрлах мэдээллийн ЛЕД дэлгэцээр  иргэдэд зарлан 

мэдээлж байна.  Орон нутаг дахь хувийн хэвшлийн 4 телевиз, 3 сонин, 3 сайттай тус бүртэй нь 

хамтран ажиллах гэрээ байгуулан тендерийн нээлт, үнэлгээний явц, үр дүн зэрэг бүхий л үе шат 

бүрийн мэдээллийг тогтмол мэдээлж байна. / Хамтран ажиллах гэрээг хавсаргав./ 

    Аймгийн Засаг дарга болон Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-тай байгуулсан хамтран ажиллах 

төлөвлөгөөнд ХАА-ны бүхий үе шатны мэдээллийг Эрдэнэт үйлдвэрийн Эрдэнэт телевиз, 

http://www.erdenet.or.gov.mn/
http://www.e-procurement.mn/
http://www.meps.gov.mn/
http://www.erdenet.mn/
http://www.ith-orhon.mn/
http://www.erdenetnews.mn/
http://www.erdenetlavlah.mn/
http://www.erdenetinfo.mn/
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Өнөөгийн эрдэнэт сонин, үйлдвэрийн www.erdenetmc.mn сайт, LED дэлгэцээр үнэ төлбөргүй 

мэдээлж байна.  

   Мөн Мобиком ХХК-ны Орхон аймаг дахь салбараар дамжуулан Эрдэнэт хотын 25-аас дээш 

насны 60,000 хэрэглэгчдэд худалдан авах ажиллагааны албаны мэдээллийг ямар сувгаар авч 

болох талаар MSJ буюу цахим шуудангаар илгээж мэдээлсэн. /Мобиком ХХК-тай байгуулсан 

гэрээ, нотлох баримтыг хавсаргав/ 

     Энэ онд тендерт оролцогч бүх компаниудад  тендерийн баримт бичигт тавьсан шаардлага 

болон тендерийн хуулийн заалттай шалгарсан болон шалгараагүй талаарх үндэслэл мэдээллийг 

албан бичгээр мэдэгдэл хүргүүлэхээс гадна шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх 

мэдээлэл, шалтгаан нөхцлийг иргэд олон нийтэд орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, 

сайтуудаар тухай бүрт нь хүргэж ажиллав. /www.erdenet.mn- ил тод байдал – худалдан авах 

ажиллагаа – тендер хэсгээс үзэх/ 

   2014 оны 1-р улирлын байдлаар тендер шалгаруулалтын болон гүйцэтгэгчийн талаарх 

мэдээллийг Шинэ мэдээ сонины 2014.04.18-ны өдрийн № 15 /935/, хагас жилийн байдлаар Хотын 

шуудан сонины 2014.07.08-ны өдрийн № 31 /91/-т бүрэн эхээр нь нийтлүүлсэн. /Сонинг хавсаргав/ 

   Үүнээс гадна тендерийн нээлт, шалгуур үзүүлэлт, явц мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн 

бүхий л хэрэгслээр нийтэд мэдээлж ажилласан. .  

     Худалдан авах ажиллагааны тайлан мэдээг улирал бүр Сангийн яам, Худалдан авах 

ажиллагааны газарт хүргүүлэхээс гадна тогтмол: 

 1.  Сангийн Яамны www.e-procurement.mn 

 2. Засгийн газрын Худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.meps.gov.mn 

 3. Аймгийн ЗДТГ-ын www.erdenet.mn 

 4. Аймгийн ИТХ-ын www.ith-orhon.mn 

 5. Орон нутгийн www.erdenetnews.mn 

 6. Орон нутгийн www.erdenetlavlah.mn 

 7. Орон нутгийн www.erdenetinfo.mn 

 8. Эрдэнэт үйлдвэрийн www.erdenetmc.mn сайтуудаар тогтмол мэдээлж байна.  

      Аудитын байгууллагаас 2013 оны 04-р сард аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 

бүрдүүлэлт, хуваарилалт, зарцуулалтын үйл ажиллагаанд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан, 

2013 оны жилийн эцсийн аудитын тайлан дүгнэлтийг www.erdenet.mn,  www.ith-orhon.mn,   

www.erdenetnews.mn сайтуудаар олон нийтэд мэдээлсэн.    

 Аймгийн засаг даргын А/384-р захирамжаар Олон нийтийн хяналтын зөвлөл байгуулагдан 

Худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавих, үр дүнг олон нийтэд тайлагнах зорилготой ТББ, 

мэргэжлийн холбоод, ИТХ-ын тэргүүлэгч, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн 

төлөөлөл  зэргээс бүрдсэн 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. /Захирамжийг хавсаргав/ 

    ХАААалба нь  2013 онд үнэлгээний хороонд ажиллах хүмүүст зориулан Худалдан авах 

ажиллагаагаар мэргэшүүлэх сургалтыг Сангийн Яамны  ХААБГ-тай хамтран 3 удаагийн сургалт 

зохион байгуулж  171 хүн хамрагдсанаас 66 хүн үнэлгээний хороонд ажиллах А-3 сертификаттай 

болсон. 2014 онд  Худалдан авах ажиллагаагаар мэргэшүүлэх сургалтыг Сангийн Яамны  ХААБГ-

тай хамтран 1-р сард зохион байгуулж нийт 71 хүнийг хамруулснаас 9 хүн тэнцэж А-3 сертификат 

авсан.       

http://www.erdenetmc.mn/
http://www.e-procurement.mn/
http://www.meps.gov.mn/
http://www.erdenet.mn/
http://www.ith-orhon.mn/
http://www.erdenetnews.mn/
http://www.erdenetlavlah.mn/
http://www.erdenetinfo.mn/
http://www.erdenetmc.mn/
http://www.erdenet.mn/
http://www.ith-orhon.mn/
http://www.erdenetnews.mn/
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       Дээрх сертификат авсан салбар салбарын төлөөллүүдээс үнэлгээний хороонд томилон 

ажиллуулж хэвшлээ. Үүнээс гадна Монголын Барилгачдын холбоо, Орхон аймгийн Барилгачдын 

холбоо, Баян-өндөр сумын Байгаль хамгаалах зөвлөл, “Унаган байгаль” нөхөрлөл,  “Эрдэнэтийн 

хөгжил” инженерүүдийн холбоо, Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг ТББ, Ард түмний 

мэдэл шууд ардчилал ТББ, “ Эв нэгдэл хөгжлийн гарц” ТББ,  “Мөнхийн хүслийн бамбар сан” ТББ, 

“Эрдэнэтийн хөгжил оюунлаг залуус” ТББ, “ХААН ассоциаци” ТББ, Жаргалант сумын ногоочдын 

холбоо, иргэний төлөөллүүдээс үнэлгээний хороонд томилон ажиллуулж байна. 

 Мөн  цахим худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах танхимыг тохижуулан , тоног 

төхөөрөмжийг бэлтгэн Цахим тендерийг зохион байгуулах нөхцлийг бүрдүүлэн ажилласан. Мөн 

цахим тендерт хэрхэн оролцох талаар орон нутгийн хэвлэл мэдээлэл болон аймгийн ЗДТГ-ын 

цахим дэлгэц, ХАА-ны албаны Сургалт мэдээллийн танхимаар цахим худалдан авалтын талаархи 

танилцуулга мэдээ мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байна. Орон нутгийн ААНБ-уудыг Цахим 

тендерт хэрхэн оролцох талаар сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

 Тендер шалгаруулах явцад гарсан зөрчил байхгүй болно.        

2. Авлигын эрсдэл, авлига гарах боломжийг бууруулах, хүнд суртал, чирэгдлийг 

арилгах, үйлчилгээний чанар шуурхай байдлыг хангах  чиглэлээр  

Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын 2013 оны 

мэдүүлэг,  түүнд орсон их хэмжээний өөрчлөлтийг хуулийн хугацаанд бүртгэн холбогдох мэдээ 

тайланг АТГ-т хуулийн  хугацаанд хүргүүлээд байна.  

      Тайлангийн хугацаанд  шинэчлэн гаргасан 279,   2013 оны  мэдүүлэгт их хэмжээний 

өөрчлөлт орсон 9,  2014 онд шинээр томилогдсон  85 албан тушаалтны ХАСХОМ-ыг хуулийн 

хугацаанд хүлээн авч  бүртгэн хянан баталгаажуулсан.  

     Ашиг сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлсэн 355 мэдэгдэл, ашиг сонирхлын зөрчил илэрсэн 

тухай 1 тайлбар,   хувийн ашиг сонирхлын 35  урьдчилсан мэдүүлгийг хүлээн авч бүртгэлийн 

дэвтрээр болон цахимаар бүртгэсэн. 

 Аймгийн ЗДТГ-ын ЭБАТ- ыг  ЗДТГ-ын даргын тушаалаар томилж , ажлын байрны 

тодорхойлолтод тусган  холбогдох журмын  дагуу  албан тушаалын цалингийн 20 хувиар  нэмэгдэл 

хөлсийг олгож байна. / томилсон шийдвэр, ажлын байрны тодорхойлолт, нэмэгдэл хөлс олгох 

тухай шийдвэрийг хавсаргав/ 

  Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ЭБАТ нь 2014 оны 5 сарын 09-ний өдөр Авлигатай 

тэмцэх газарт, 2014 оны 09 сарын 22-26-ны өдрүүдэд Удирдлагын академи дээр зохион байгуулсан 

сургалтанд хамрагдсан. Мөн Дархан-уул аймагт зохион байгуулагдсан  “Мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, 

хадгалах эрх бүхий албан тушаалтныг чадавхижуулах нь” сэдэвт төвийн бүсийн сургалтад аймгийн 

ЗДТГ-ын ЭБАТ болон авлигын төлөвлөлт урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ажилтан, салбар  

байгууллагын ЭБАТ нийт 14 хүн  хамрагдсан.   

Зөрчил үүссэн болон үүсч болзошгүй албан тушаалтанд эрх мэдлээ хэрэгжүүлэхийг 

зөвшөөрөхгүй байх арга хэмжээ авагдаагүй байна.  

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн үйлчлэлд хамаарах албан тушаалтнуудаас 1 төрийн 

албан хаагч эрх бүхий албан тушаалтны зөвшөөрлөөр гэрээт багшийн үүрэг гүйцэтгэж байна. 

Нийтийн албан тушаалд томилогдож буй ажилтныг ажилд томилохын өмнө хуулиар хориглосон 

давхар ажил эрхлэлтийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлүүлж байгаа ба 2014 оны 01 сарын 01-ний 
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өдрөөс хойш томилогдсон 2 албан тушаалтан өмнө нь эрхэлж байсан ажлаас татгалзсан. Давхар 

ажил эрхлэлт болон бусад хориглолт хязгаарлалтын талаар  холбогдох ажилтнуудад зөвлөлгөө 

өгч ажиллаж байна. 

 Аймгийн төвийн Баян-өндөр сумын  төвөөс алслагдсан гэр хорооллын иргэдэд төрийн 

үйлчилгээг ойртуулах, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор Гэр хороололд 

“Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн байр”- ыг ашиглалтанд оруулж  4 багийн Засаг даргын ажлын алба 

болон Иргэдийн нийтийн хурал, өрхийн эмнэлэг, цагдаа, эмнэлэгийн яаралтай тусламжийн төв 

зэрэг байгууллагууд байрлан ажиллахаас гадна  гэр хороололын 9 багийн иргэдэд үйлчлэх зорилго 

бүхий Нэг цонхны үйлчилгээг шинээр байгуулан  үйл ажиллагааг  нь эхлүүлээд байна. Тус Нэг 

цонхны үйлчилгээний төвөөр нийгмийн даатгал, татвар, газрын харилцаа, банк, кадастрын зургийн 

үйлчилгээ, иргэний бүртгэл мэдээлэл, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг үзүүлж  эхлээд байна. 

Цаашид өмгөөлөл, нотариат зэрэг бусад үйлчилгээг хамруулахаар төлөвлөж байна.  

 Төрийн үйлчилгээний шат дамжлагыг цөөрүүлэх, үйлчилгээг шуурхай, нээлттэй хүргэх 

зорилгоор аймгийн хэмжээнд 8  байгууллагын үйлчилгээг хамруулан “Нэг цонхны үйлчилгээ”-г 

ажиллуулж, мэдээлэл зөвлөгөө өгөх, зуучлах үйлчилгээг үзүүлж тайлант хугацаанд нийт 16433 

иргэнд үйлчилгээ үзүүллээ.  

 Мөн  Нэг цонхны үйлчилгээний байранд Хөдөлмөр зуучлал, мэдээллийн төвийг шинээр нээн 

ажиллуулж  иргэд болон аж ахуйн нэгж байгууллагад хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, ажил зуучлал, 

зөвлөгөө мэдээллийн үйлчилгээг үзүүлж байна. 

      Одоогийн байдлаар давхардсан тоогоор 1050 иргэн, ААНБ-д үйлчилгээ үзүүлээд байна.  

Үүнд: хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд 346 иргэний мэдээлийг  бүртгэн,  

ажил олгогчоос ирүүлсэн ажлын байрны захиалгын дагуу 151 иргэнийг ажилд зуучлав. 386 иргэнд 

ажлын байрны мэдээллийг хүргэж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээ, хөтөлбөр, зээл, 

санхүүгийн дэмжлэгийн талаар 54 иргэнд  зөвлөгөө өглөө.  Давхардсан тоогоор 113 ажил 

олгогчоос 365 ажлын байрны захиалгыг хүлээн авч нийтэд мэдээллээ. /ХЗМТөвийн талаарх 

зурган мэдээллийг  “ zurag” файлаас үзнэ үү/ 

     ЗДТГ-ын газрын шуурхай болон хэвлэл мэдээллийнхэнд 7 хоног бүр, нэгдсэн шуурхайд  14 

хоног тутам  мэдээлэл хийж,  мэдээ болон ажлын байрны зарыг  erdenet.mn сайтад тогтмол 

байршуулж байна.   

Авлигын эрсдлийг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээг оновчтой, үр дүнтэй зохион байгуулж, 

иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн 

болон төрийн бус, хувшийн хэвшлийн томоохон байгууллагуудын авлигад өртөмтгий байдлыг 

тодорхойлох, хүн амын авлигад хандах хандлагыг тодорхойлох, авлигын эрэлтийг бий болгох 

хүчин зүйлүүдийг үнэлэх, авлигыг бууруулахад Орхон аймгийн ЗДТГ-аас анхааран хэрэгжүүлэх 

бодлогын чанартай санал зөвлөмжийг боловсруулах зорилтын хүрээнд аймгийн ЗДТГ-аас аймгийн 

Аудитын газар, МУИС-ын Орхон сургуультай хамтран “Авлигын хандлагын судалгаа”-г явуулж 

судалгааны  тайланг мэдээлсэн.  /сайтын  авлигын эсрэг үйл ажиллагаа линк-ээс үзнэ үү/ 

Аймгийн ЗДТГ-ын албан хаагчдаас хууль тогтоомжийг чанд сахиж, төрийн үйлчилгээг хүнд 

сурталгүй, шуурхай хүргэж, байгууллагын үйл ажиллагааны чанар, бүтээмжийг дээшлүүлэх, 

үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор 

ЗДТГ-ын даргын 2014 оны 05-р сарын 15-ны өдрийн А/56-р тушаалаар  байгууллагын стандарт 

буюу “Албан хаагчийн үйлчилгээнд тавих шаардлага”-ыг боловсруулан батлуулж, мөрдөж ажиллаж 

байна.  
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     Аймгийн ЗДТГ-ын хэмжээнд иргэдийн өргөдөл гомдлыг бичгээр болон утсаар,  цахим 

хэлбэрээр шуурхай хүлээн авах, шийдвэрлэх  нөхцлийг бүрдүүлж ажиллаж байна.  

     Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, иргэдийн санал гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх 

үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, шат дамжлагыг цөөрүүлэх, шуурхай үйлчлэх зорилгоор 

Аймгийн ЗДТГ-аас “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ” хөтөлбөрийг санаачлан боловсруулж энэхүү 

хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах  “Иргэн таныг сонсож байна 70353511” 

төвийг ЗДТГ-ын байранд шинээр байгуулан  2 оператор, 1 мэдээллийн ажилтанг тогтмол 

ажиллуулж, өргөдөл, гомдлын цахим мэдээллийн системийг ашиглалтанд оруулан ажиллуулж 

байна. 

     Тус төвд иргэд 24 цагаар санал хүсэлтээ өгөх боломжийг бүрдүүлсэн ба биечлэн болон 

70353511 дугаарын утсаар 08.00 – 20.00 цагт, оройн цагаар буюу  20.00 – 08.00 цагт холбооны 

газрын 70351109 утсаар  хүлээн авч ажлын цагаар ирсэн өргөдлийг тэр даруйд нь, шөнийн цагаар 

ирсэн өргөдлийг өглөө нь холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд сүлжээгээр цахим хэлбэрээр 

шилжүүлж шийдвэрлэлтийн талаар хариу мэдэгдэж, шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавьж, 

тогтмол мэдээлж  ажиллаж байна.    

     Энэхүү цахим мэдээллийн систем нь мэдээлэл технологийн сүүлийн үеийн ололтыг 

тусгасан  хэвийн найдвартай ажиллах, ашиглахад хялбар, мэдээллийн багтаамж ихтэй, цаг 

хугацаа, орон зайнаас үл хамаарах хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц цогц програм хангамж учир 

иргэд төрийн байгууллагад заавал биечлэн очилгүйгээр өргөдөл, гомдлоо гаргах боломжтой.      

     Нөгөө талаас тус программ нь вэб технологид суурилсан учир байгууллагын удирдлага, 

ажилтан заавал ажлын байрнаас бус интернетэд холбогдсон хаанаас ч эрхээрээ нэвтрэн ажлаа 

хийх боломжийг бүрдүүлж байна.    

 Өргөдөл гомдлын программд нийт 38 байгууллага холбогдсон бөгөөд цаашид сургууль 

цэцэрлэгүүдийг үргэлжлүүлэн холбохоор төлөвлөж байна. 

      Тайлангийн хугацаанд тус төвд нийт  4685 өргөдөл гомдол ирснээс 4625 нь хуулинд заасан 

хугацаанд шийдвэрлэгдсэн, 60 нь шийдвэрлэх хугацаа болоогүй байна. Ирсэн өргөдөл гомдлын  76 

нь гомдол,  181 нь санал, 264 нь талархал, 4164  нь хүсэлт байна.     Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын 

тоог төв байгуулахаас өмнөх үетэй харьцуулахад 3 дахин, өмнөх  оны мөн үетэй харьцуулахад  

19,5 хувиар  өссөн байгаа нь энэхүү  төвийн үйл ажиллагаатай холбоотой иргэд утсаар өргөдөл 

гомдлоо ихээр ирүүлэх болсонтой холбоотой юм.   

Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах төвийн ажиллах журам, цагийн хуваарийг ил тод 

байршуулсан ба хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилгаа рекламыг тодорхой давтамжтайгаар 

хүргэж  хотын дотор нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлж буй таксинуудад санал хүсэлт хүлээн 

авах 70353511 утасны дугаарыг  байрлуулан сурталчилж байна.  

Энэхүү төв нь  орон нутгийн хэмжээнд анхдагч болсон төдийгүй цаашид үйл ажиллагааг  

боловсронгуй болгож,  сүлжээнд холбогдох байгууллагын тоог нэмэгдүүлэхээр  ажиллаж байна. 

/Төвийн танилцуулга,  зургийг файлаар  хавсаргав/      

     Аймгийн Засаг дарга  Даваа, Лхагва, Баасан гаригт иргэдийг тогтмол хүлээн авч уулзан 

тэдний санал, хүсэлтийг шийдвэрлэж ирсэн ба тайлант хугацаанд нийт 385 иргэнийг биечлэн 

хүлээн авч уулзан санал, хүсэлтийг нь шийдвэрлэлээ.  
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     Мөн erdenet.mn сайтад өргөдөл гомдол хүлээн авах шийдвэрлэх программыг шинээр 

ажиллуулж иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэж байна. /Сайтын өргөдөл гомдол 

хэсэгт/     

         Байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл, гомдол мэдээллийг  шийдвэрлэлтэд хяналт тавих  чиг 

үүргийг аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн ажилтан хариуцан ажилладаг 

бөгөөд шинээр байгуулагдсан  Ёс зүйн Хороо нь албан хаагчдын ёс зүйтэй холбоотой өргөдөл, 

гомдлыг хянан шийдвэрлэх үүрэгтэй ажиллаж,  холбогдох мэдээллийг байгууллагын мэдээллийн 

самбар болон erdenet.mn цахим хуудсанд байршуулсан. 

      Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаан болох үеэр хуралдааныг орон нутгийн 

телевизээр шууд дамжуулан танхимд иргэдээс санал хүсэлт авах зорилгоор шууд утас ажиллуулж  

хэвшсэн. 

      Төрийн байгууллагууд болон “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК зэрэг томоохон ААН-үүд иргэдийн 

өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, бүртгэх, хариуг өгөх, хяналт тавих чиг үүргийг аль нэг нэгж, 

ажилтанд албан ёсоор хариуцуулан, санал хүсэлт хүлээн авах утас, хайрцгийг ажиллуулж байна. 

      Иргэдийн өргөдөл,  гомдол, санал, хүсэлтийг шийдвэрлэхэд анхан шатны  байгууллагуудын 

хариуцлагыг өндөржүүлж, хяналтыг  сайжруулах зорилгоор иргэдээс ирүүлж буй  өргөдөл, гомдлыг 

хэрхэн шийдвэрлэснийг  хэлтэс, албадын дарга нар болон сум, багийн Засаг дарга нарын ажлыг 

дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийн нэг болгон ажиллаж байна. 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 6152  өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирүүлсний 520 

нь биечлэн уулзаж, 25 нь цахимаар, 8 нь Засгийн газрын “1111” төвөөс, 3608 нь утсаар, 1991 нь 

бичгээр ирсэн байна. Үүний 5706 нь  хүсэлт, 222 нь талархал, 165 нь санал, 59 нь гомдол байна.  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт иргэдээс ирүүлсэн  өргөдөл, гомдлыг агуулгын хувьд авч 

үзвэл: Цэргийн дайчилгааны тоо бүртгэлийн асуудлаар 1395, нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй 

холбогдолтой асуудлаар 604, газрын харилцааны асуудлаар 269,  ажил, хөдөлмөр эрхлэлт, 

нийгмийн халамж үйлчилгээ, тусламж дэмжлэгийн талаар 233, худалдаа үйлчилгээний  асуудлаар 

265, халаалт, цэвэр, бохир ус, шугам хоолойны асуудлаар 293, орон сууц, гэр хүссэн 136, орон 

сууцны дээврийн засвар, барилгын хийц өөрчилсөн болон орон сууцны засвар үйлчилгээтэй 

холбогдолтой асуудлаар 433, сууц өмчлөгчдийн холбооны үйл ажиллагаатай холбогдолтой 

асуудлаар 109, цахилгаан, шугам сүлжээний асуудлаар 128, гэрэлтүүлгийн асуудлаар 136, авто 

зам, гүүр, ус зайлуулах шугам хоолойн асуудлаар 344,  хотын тохижилт үйлчилгээ, ногоон 

байгууламжийн асуудлаар 192, хогны асуудлаар 284, төрийн үйлчилгээний доголдол, төрийн 

албан хаагчийн ёс зүйн асуудлаар 192, хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаатай 

холбогдолтой асууудлаар 323, эрүүл мэндийн үйлчилгээтэй холбоотой асуудлаар 219, 

боловсролын асуудлаар 210, улсын бүртгэлийн асуудлаар 23, анхдагчдын бүртгэл, тэтгэмжийн 

асуудлаар 16, төсөв санхүүгийн асуудлаар 28, байгаль орчны асуудлаар 18, хүнс хөдөө аж ахуйн 

асуудлаар 12, соёл, спорт аялал жуулчлалын асуудлаар 6,  бусад асуудлаар 284  өргөдөл, гомдол 

ирүүлжээ. 

Дээрх өргөдөл, гомдлын  84 нь шийдвэрлэх хугацаа болоогүй,  6068 буюу 98,6 хувь нь  

хуулинд заасан хугацаанд шийдвэрлэгдсэн байна.   

 Улсын Их хурлын Тамгын газраас 2, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас 1 иргэний 

өргөдлийг тус тус шилжүүлсийг хуулинд заасан хугацаанд судалж шийдвэрлэн холбогдох 

байгууллагад хариуг хүргүүлсэн.       
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  Иргэдийн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийн шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээг 7 хоног 

тутамд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлж,  тайланг улирал тутамд  нэгтгэн хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгсэл болон аймгийн вэб хуудсаар мэдээлж байна.   

      Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах төв 70353511 дугаарт ирсэн санал гомдлын 

шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг 7 хоног бүр аймгийн ЗДТГ-ын шуурхай зөвлөгөөн, 14 хоног 

тутам хэлтэс агентлаг, албадын дарга нарын шуурхай зөвлөгөөний үеэр тус тус мэдээлж ажиллаж 

байна. Мөн erdenet.mn сайтаар тогтмол мэдээлж байна 

Төрийн бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргахад аймгийн хэмжээнд иргэдийн санал, 

хүсэлтийг сонсож, бодлого шийдвэрт тусгах, хэрэгжүүлэх, төрийн байгууллагаас хийж буй ажлыг 

сурталчлах, төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх зорилгоор төрийн байгууллагууд “Нээлттэй 

өдөрлөг”-ийг  хуваарийн дагуу зохион байгуулж ирлээ. Тайлангийн хугацаанд төрийн болон төрийн 

чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч 60 гаруй  байгууллага  1- 8 удаа  “Нээлттэй өдөрлөг”-ийг зохион байгуулж 

иргэдтэй уулзалт зөвлөгөөн зохион байгуулах, иргэдийн санал, хүсэлт, зөвлөмжийг хүлээн авах, 

төрөл бүрийн хууль эрх зүйн чиглэлээр гарын авлага, товхимол бэлтгэн иргэдэд тараах,  төрийн 

ажил үйлчилгээг сурталчлах,  иргэдийн санал хүсэлтийг сонсох, асуудлыг газар дээр нь 

шийдвэрлэх, тэдний санал зөвлөмжийг төрийн байгууллагуудын бодлого, шийдвэрт тусган 

хэрэгжүүлэх зэрэг арга хэмжээг авлаа.  Нээлттэй өдөрлөгийн үеэр иргэдээс төрийн байгууллага, 

албан тушаалтанд хандаж иргэдээс нийт давхардсан тоогоор  нийт 3000 гаруй санал хүсэлт 

гаргасныг шийдвэрлэн хариу өгсөн байна.  

 Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах ажлыг сайжруулах , үйл ажиллагааны талаарх 

мэдээллийг шуурхай  хүргэх зорилгоор аймгийн Засаг дарга болон ЗДТГ-ын дарга, харьяа хэлтэс, 

агентлаг, албадын дарга нар долоо хоног бүрийн Даваа, Лхагва гаригт хуваарийн дагуу аймгийн 

ЗДТГ-ын Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах төвд ажиллаж иргэдээс биечлэн болон 70353511 

утсаар санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэн, тухайн долоо хоногийн Баасан гаригт хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл хийж хэвшлээ. Тайлангийн хугацаанд тус төвд нийт 32 

байгууллагын удирдлагууд 61 удаа ажиллаж иргэдэд мэдээлэл өгч ажилласан байна.  / Хуваарийг  

хавсаргав.  Мэдээлэл холбогдох  зургийг  “udirdlaga” гэсэн хавсаргасан файлаас үзнэ үү../ 

Аймгийн  Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан 

тушаал, үйлчилгээний жагсаалтыг гаргаж аймгийн Засаг даргаар батлуулан үйл ажиллагаанд 

хяналт тавин ажиллаж байна. Төрийн байгууллагууд тухайн жилийн ажил үйлчилгээний 

жагсаалтыг гарган ажилтнууддаа танилцуулж байгаа ба   11  байгууллага эрсдэлтэй ажил 

үйлчилгээний жагсаалтыг тусад нь  гаргаж танилцуулсан байна.  /Эрсдэлтэй ажил, үйлчилгээний 

жагсаалтыг хавсаргав/. 

 Авлигын эрсдлийг бууруулах зорилгоор аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс нь  нийгмийн 

даатгалын байцаагч нарыг 2 жил тутамд ажлын байрыг сэлгэн  ажиллуулж хэвшсэн. Мөн сумдын 

багуудын  зохион байгуулагч нарыг мөн сэлгэн ажиллуулж байна. 

      Аймгийн Татварын хэлтэс “Иргэдийн сэтгэл ханамжийн төв”-ийг  байгуулаад байна. Энэхүү 

төв  нь зорилго нь иргэд үйлчилгээг дугаарлахгүйгээр шуурхай авах, цаасаар бус онлайнаар 

үйлчилгээ үзүүлэх, иргэдэд зөвлөгөө туслалцааг үзүүлснээр үйлчилгээний шуурхай байдлыг 

хангахад чиглэгдсэн. 

Цагдаагийн албан хаагчдад иргэдээс хээл хахууль өгөх, авах, зуучлах тохиолдол бүрт алба 

хаагч сайн дураараа  удирдлагад нэн даруй мэдэгдэж, энэ нь тогтоогдсон тохиолдолд албан 

хаагчийн сарын үндсэн цалинг 5-20 хувиар урамшуулж байх талаар дотоод журамд шинээр 

оруулан хэрэгжүүлж байна. ЦГ нь албан хаагчдын  авлига, хүнд суртлын талаарх гомдол, 

мэдээллийг  энгийн утасны тарифаар 126 дугаарын утсаар  авч байна.  
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  МУ-ын ЗГ-ийн  2011 оны 311-р тогтоолын дагуу  аймгийн Засаг даргын 2013 оны А/359 

дугаар захирамжаар “ Аймгийн болон сумын  Засаг даргын тамгын газар, Засаг даргын эрхлэх 

асуудлын хүрээний  агентлагуудын  дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-ыг баталж 

дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтныг албан ёсоор томилон, удирдамж төлөвлөгөө 

боловсруулан ажиллахыг байгууллагын дарга нарт үүрэг болгосон. 

      Үүний дагуу нийт  байгууллагуудын 83  хувь нь дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтанг 

томилж,  журам, төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлж ажиллаж, хяналт шалгалтын мөрөөр тодорхой арга 

хэмжээг зохион байгуулах, зөвлөмж өгөх,   сургалт зохион байгуулах ажлуудыг хийсэн  байна. 

     Мөн аймгийн Засаг даргын дэргэдэх  Дотоод аудитын албыг шинээр байгуулж, дүрмийг 

батлан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

   ЗДТГ-ын даргын 2014,05,26-ны өдрийн А/58 дугаар тушаалаар  “Дотоод хяналт шалгалтын 

бүрэлдэхүүнийг баталж, аймгийн ЗДТГ-ын  дотоод хяналт шалгалтын 2014 оны төлөвлөгөөг 

боловсруулан гаргаж хэрэгжүүлж ажиллалаа. Дотоод хяналт шалгалтын хүрээнд төлөвлөгөөний 

дагуу хууль тогтоомж шийдвэрийн хэрэгжилт, хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн гэрээний 

хэрэгжилт, байгууллагын хөдөлмөрийн нөхцөл, эрүүл ахуй, стандартын шаардлагад аудит хийж, 

шалгалтын үр дүн, санал дүгнэлтийг  үндэслэн дараах ажлуудыг зохион байгуулж хэрэгжүүллээ.        

       - Байгууллагын үйлчилгээний стандартыг шинээр боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллаж 

байна.  

    -  Байгууллагын хамтын гэрээг шинээр байгуулж, ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг тусгасан 

нилээд олон заалтуудыг шинээр тусган хэрэгжүүлж байна.  

      - Ажилтнуудын   ажиллах нөхцлийг сайжруулах зорилгоор ажилд шаардлагатай зүйлсийн 

талаарх саналыг авч, хэрэгжүүлэх ажил хийгдэж байна. 

      -  Өмч, хөрөнгийн бүртгэл тооцоо, ашиглалт, хамгаалалтын байдалд хяналт хийх, тооллого 

явуулах ажлын комисс томилогдож, ажлаа эхлүүлээд байна.  

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй шуурхай хүргэх зорилгоор 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан  ариун цэврийн өрөөг иж бүрэн тохижуулан ашиглалтанд 

оруулсан.   Мөн байгууллагын гадна талд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан зам гарцыг  

байгуулснаар иргэд байгууллагад чөлөөтэй нэвтрэх боломжийг бүрдүүлсэн. 

     - Тамгын газрын ашиглагдахгүй байсан баруун, зүүн талын шатнуудыг засварлан 

ашиглалтанд оруулж иргэдэд үйлчлэж  эхлээд байна.  Аймгийн ЗДТГ-ын  нэгдүгээр давхарт цайны 

газар хэлбэрээр түрээслүүлэн ажиллуулж байсан өрөөг засварлан  Төрийн сангийн ажилтнуудыг 

оруулснаар  иргэд байгууллагуудад шуурхай үйлчлэх нөхцөл  бүрдсэн.  

 “Багийн хөгжлийг дэмжих” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төрийн 

үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах,  чирэгдлийг  бууруулах зорилгоор аймгийн ИТХ-ын  хуралдаанаар 

Баян-Өндөр сумын  мал бүхий иргэд харьяалагддаг   Малчин багийг Жаргалант суманд шилжүүлэх 

шийдвэрийг гарган шилжүүлээд байна.   

Нэг цонхны үйлчилгээгээр иргэд зөвхөн нэг албан хаагчтай харьцах зарчмыг тогтоож,  

тухайн байгууллагын үйлчилгээг нэг дороос авах зарчимд  шилжих  зорилгоор  Нэг цонхны 

үйлчилгээний төвийн ажилтнуудын компьтерийг  үндсэн байгууллагуудтай сүлжээгээр холбох 

ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.  

   3. Ёс зүй, хяналт, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах талаар: 
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 Аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад нь төрийн захиргааны болон мэргэжлийн ёс зүйн дүрмээс 

гадна  

     1.Эрх мэдлээ бүтээлчээр ашиглан алсын хараа, зорилгодоо хүрэхэд гол анхааарлаа хандуулах 

     2.Хүн бүрт  адил тэгш, хүндэтгэлтэй ханддаг, ажлыг тэгш шударга үнэлж  удирддаг 

     3.Бүх талаараа зөв үлгэр дууриал үзүүлдэг 

     4.Албаны үүргээ /хууль тогтоомжоор олгогдсон үүрэг болон ажлын байрны тодорхойлолтод 

тусгагдсан/ хариуцлагатай биелүүлэх, үйл ажиллагаагаа мэргэжлийн өндөр төвшинд гүйцэтгэх 

     5.Төрийн мөнгөн хөрөнгө, бусад нөөцийг зүй зохистой, үр ашигтай зарцуулалтыг хангах.    

     6.Бусад этгээдийг санаатайгаар хууран мэхлэх, төөрөгдүүлэхгүй байх   

    7.Бусдын зүй бус нөлөөнд өртөх, эсхүл хувийн ашиг хонжоо олохын тулд хууль бус үйлдэл 

хийхгүй байх   

     8.Улс төрийн намын эрх ашигт нийцүүлсэн үйл ажиллагаа явуулах, өөрийн хариуцаж буй 

нөөцийг улс төрийн намын зорилгоор ашиглахгүй байх  ба бусдад өгч буй зөвлөгөө, хэрэгжүүлж 

буй үйл ажиллагаандаа өөрийн улс төрийн үзэл санааг оролцуулахгүй байх 

 зэрэг ёс зүйн зарчмуудыг төрийн албаны үйл ажиллагаанд баримталж байхаар дээрх заалтуудыг 

аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын   Хөдөлмөрийн дотоод журамд шинээр тусган хамт олноор  2 

удаа хэлэлцүүлэн  баталж,  мөрдөн ажиллаж байна.  /Хөдөлмөрийн дотоод журмыг хавсаргав/ 

 

     Төрийн бүх байгууллагууд ёс зүйн дүрмийг батлан мөрдөж ажиллаж байгаа бөгөөд ЗГ-ын 

2010 оны 288 дугаар тогтоолоор батлагдсан  “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм” , 

ТАЗ-ийн 2010 оны 129-р тогтоолоор батлагдсан  журмын дагуу аймгийн ЗДТГ болон харьяа хэлтэс, 

агентлагуудад Ёс зүйн хороо байгуулагдан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 

хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам”-ын дагуу  ажиллаж 

байна.   

     Тайлант хугацаанд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын болон төрийн байгууллагуудын ёс 

зүйн хороод 12 төрийн албан хаагчтай холбоотой ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай мэдээллийг 

хүлээн авч шалгасан ба Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн 2 

ажилтанд Төрийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1,  3 ажилтанд  26.1.2, 1 ажилтанд  

26.1.3 дахь заалтын дагуу тус тус сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна. 

 Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн талаарх мэдээллийг аймаг 

дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөл болон “Иргэн таныг сонсож байна- 70353511” утас, 

www.erdenet.or.gov.mn сайтын асуулт хариултын булангаар тогтмол   хүлээн авч байгаа ба энэ 

талаарх мэдээллийг орон нутгийн телевизээр нийтэд мэдээлсэн. 

      Эх сурвалж: www.erdenet.or.gov.mn- Ил тод байдал- АЗДТГ-ын Хүний нөөцийн ил тод байдал-

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй   

     Мөн түүнчлэн   Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Мэдээллийн 

ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль тэдгээртэй нийцүүлэн эрх бүхий 

байгууллагаас батлан гаргасан эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг  төрийн байгууллагуудад шалгах 

ажлын аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу зохион байгуулж,   илэрсэн хувийн ашиг 

сонирхлын мэдүүлэгийг АТГ-т хянуулахгүйгээр ажилд томилсон 8  зөрчлийг  илрүүлж, дээрх 

ажилтнуудыг ажлаас чөлөөлж, хувийн ашиг сонирхлын урьдчилан мэдүүлэг болох бусад холбогдох 

материалыг ЙТГ-т хүргүүлээ. . /Илтгэх хуудас, тушаалыг  хавсаргав./,   

http://www.erdenet.or.gov.mn/
http://www.erdenet.or.gov.mn-/
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      Нийт төрийн байгууллагуудад албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээг дүгнэх, зэрэг дэв, 

нэмэгдэл, урамшуулал олгохдоо ёс зүйн дүрмээр хүлээсэн үүргийн биелэлтийг харгалзан тооцдог 

болсон.  

   Тухайн жилд явуулах хяналт шалгалтын ажлыг аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 

үндсэн чиглэл, аймгийн ЗДТГ-ын  үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлж 

ажиллаж байна.  

 Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх харьяа хэлтэс агентлаг, албадын  2013 оны үйл 

ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлыг журмын дагуу зохион байгуулж, Засаг даргын 

зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж эхний байр эзэлсэн байгууллагуудыг урамшуулах, зөвлөмж 

хүргүүлэх, олон нийтэд мэдээлэх  ажлыг зохион байгуулсан. 

     2014 онд аймгийн Засаг захирамжаар нийт 12 хяналт шалгалтыг зохион байгуулаад байна. 

/Хяналт шалгалтын зорилго, агуулга, авсан арга хэмжээний талаарх мэдээллийг хавсаргав/   

 Дээрх хяналт шалгалтуудын явц болон үр дүн, авсан арга хэмжээний талаар тухай бүр орон 

нутгийн телевизээр болон сайтаар мэдээлж ажилласан. /сайтын  ил тод байдал- хяналт 

шалгалт хэсэгт үзэх/    

 Аймгийн МХГ-аас эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хийж, зөвхөн их болон  дунд 

эрсдэлтэй байгууллага, аж ахуйн нэгжид хяналт шалгалтыг хийж, бага болон эрсдэлгүй аж ахуйн 

нэгж байгууллагуудыг хяналт шалгалтаас чөлөөлж байгаа нь хяналт шалгалтын давхардал, 

чирэгдэл, хүнд суртлыг багасгахад чухал нөлөө үзүүлж байна. Цаашид байгууллага, аж ахуйн 

нэгжийн дотоод хяналтыг төлөвшүүлэх замаар  хяналт шалгалтын тоог багасгах зөвлөн туслах 

чиглэлээр ажиллах бодлого баримтлан ажиллаж байна.  

    Мөн АТГ-аас ирүүлсэн аймгийн цахим вэб сайтын үйл ажиллагаатай танилцаж ирүүлсэн 

зөвлөмжийг  аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны албанд  

хүргүүлж, хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг зөвлөсөн.  

    Аймгийн ЗДТГ-ын үйл ажиллагаа болон албан хаагчидтай холбоотой мэдэгдэл, хариуцлага 

тооцуулахаар албан бичиг ирээгүй болно. 

       

Дүгнэлт:  

 Орхон аймгийн ЗДТГазар нь аймгийн хэмжээнд авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод 

байдлыг хангах,  хүнд суртлыг арилгах,  төрийн үйлчилгээг иргэдэд  чирэгдэлгүй, шуурхай хүргэх 

талаар явуулж буй бодлого, үйл ажиллагаандаа Авлигын эсрэг хууль тогтоомж,   ЗГХЭГазар, 

Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн  зөвлөмж, хамтын ажиллагааг удирдлага болгон  дэс дараатай 

арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж ирлээ. Үүний үр дүнд   авлигатай тэмцэх, авлигын 

төлөвлөлтийг хийх, хяналт тавих, хэрэгжилтийг тооцох, үр дүнг  тайлагнах  талаар нэгдсэн цэгцтэй 

ойлголт, аргачлалтай болж, үйл ажиллагааг бодитойгоор, харилцан уялдаа, дэс дараатайгаар  

төлөвлөн хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдсэн. 

 Аймгийн хэмжээнд 2014  онд  авлигын эрсдлийг бууруулах, шударга ёс ил тод байдлыг 

хангах талаар шинээр санаачилж хийсэн болон сайжруулсан ажил  цөөнгүй байлаа. Тухайлбал:  

 - Аймгийн төвийн Баян-өндөр сумын  төвөөс алслагдсан гэр хорооллын иргэдэд төрийн 

үйлчилгээг ойртуулах, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор Гэр хороололд 
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“Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн байр”- ыг ашиглалтанд оруулж   иргэдэд нэг дороос олон үйлчилгээг 

зэрэг үзүүлэх боломжийг бүрдүүллээ. 

 - Аймгийн ЗДТГ-ын дэргэдэх цахим  сайтын үйл ажиллагааг сайжруулж, төрийн бүх 

байгууллагуудын үйлчилгээний талаар мэдээллийг бүрэн хэмжээгээр байршууллаа.  

-Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, иргэдийн санал гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх 

үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, шат дамжлагыг цөөрүүлэх, шуурхай үйлчлэх зорилгоор  -

 - Аймгийн ЗДТГ-аас “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ” хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж,  

иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах  “Иргэн таныг сонсож байна 70353511” төвийг байгуулан 

тусгай программыг ашиглан 24 цагаар иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэх, 

шийдвэрлэлтэд хяналт тавих, хариуцлага тооцох тогтолцоог бий болгосноор  иргэд олноор энэ 

төвд хандаж асуудлаа шуурхай шийдвэрлүүлэх болсон.   

-Нийтэд хамааралтай асуудлаар шийдвэр гаргахад иргэдийн саналыг олон арга хэлбэрээр 

авч шийдвэрт тусгаж ажиллаж байна. 

-Худалдан авах ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг хангах талаар  тодорхой ажлуудыг 

төлөвлөж хэрэгжүүлснээр  энэ ажил олон нийтэд нээлттэй, хяналттай явагдах боломж бүрдсэн. 

- Хөдөлмөр зуучлал мэдээллийн төвийг шинээр байгуулж, хөдөлмөр эрхлэлт зуучлалын 

үйлчилгээг үзүүлж эхлээд байна.  

-Мэдээллийн ил тод байдал мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах 

талаар олон арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлсэн  зэрэг олон ажлыг дурдаж болно.   

     Орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон ЗДТГ-аас явуулж буй аливаа үйл 

ажиллагааг олон нийтэд хүргэхэд хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд идэвхтэй оролцож, мэдээлэл 

иргэдэд бодитойгоор хүрч чаддаг боллоо. Төрийн байгууллагууд ажлаа төлөвлөж авлигын 

эрсдлийг бууруулах талаар бодитой ажлуудыг зохион байгуулсан байна. 

    Цаашид  дээр авч хэрэгжүүлсэн ажлуудыг  үргэлжлүүлэн  боловсронгуй болгож,    2014 оны 

төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн дүн шинжилгээ, судалгааны үр дүн,  иргэдийн санал, бусад 

хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүнд: 

 1. Төрийн бүх байгууллагууд  цахим вэб сайттай болох ажлыг  үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх,  

 2. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах 

ажиллагааг цахим хэлбэрт оруулах, олон нийтийн хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагааг  

идэвхжүүлэх 

 4. Төрийн албан хаагчид болон иргэдэд зориулсан зорилтот сургалт, сурталчилгааны ажлыг 

цаашид улам эрчимжүүлэх 

 5. Төрийн үйлчилгээний  шуурхай байдлыг хангах, үйлчилгээний соёлыг дээшлүүлэх арга 

хэмжээг авах зэрэг ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр  төлөвлөж байна.  

 

 

                                     ТАЙЛАН ГАРГАСАН:  
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