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№ 

Төлөвлсөн арга хэмжээ 
Зорилт 

Хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа 
 

Хариуцсан 
зэн 

Хүрсэн 
үр  Дүн 

 

Хэрэгж
илт 

хувь 

  1.ЁС  ЗҮЙТЭЙ МАНЛАЙЛАЛ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД  

1.1  
Байгууллагын удирдлагын 
авлигатай тэмцэх  хүсэл  
эрмэлзэл хүчин чармайлтаа 
илэрхийлсэн байх 

ХАСХОМ мэдүүлэгийг 2017 оны 1 
сард цахимаар гаргаж цаасаар 
баталгаажуулан ЗДТГ-ын ХЗХ-ын 
ЭБАТ-д хүлээлгэн өгөв. Мөн шудрага 
ажиллах Мэдэгдэл хийж байгууллагын 
цахим  хуудсанд байрлуулан ажиллаа.  
2 сард 

 
Д.Мөнх-эрдэнэ 

Авлига болон сонирхолын 
зөрчилтэй холбоотой асуудал 
гаргаагүй болно.  

 
 
 

100 

1.2  
 
Байгууллагын цахим  хуудсанд 
болон шилэн дансны нэгдсэн 
цахим хуудсанд ил тод 
байдлыг хангахтай холбогдох 
мэдээллийг нийтийн хүртээл 
болгохоор байршуулна. 

 
Нээлттэй байдлыг хангаж санхүүгийн 
тайлан, худалдан авалттай холбогдох 
бүх мэдээллийг байгууллагын 
www.baigal.gs.gov.mn хуудсанд 
тогтмол байрлуулан шилэн дансны 
нэгдсэн www.shilendans.gov.mn 
хуудсанд холбогдох үзүүлэлт бүрээр 
оруулан ажиллаа. 
 

 
 

Д.Мөнх-эрдэнэ  
Ц.Цэрэнчимэд 

 
Хуудсанд ил òод байдлыг хангаж 
холбогдох мэдээллийг нийтийн 
хүртээл болгсон бөгөөд цахим 
хуудсаны хандалтын тоо      2017 
оны 12 сарын байдлаар      120 
000 гарсан байна. 

100 

1.3  
Байгууллагын удирдлагаас 
гаргаж áуй шийдвэрийн ил 
тод, нээлттэй байдлыг õангах 
 

Мэдээллийн ил тод байдлын тухай 
хууль тогтоомжийн дагуу удирдлагын 
зүгээс гарсан шийдвэрүүд 
www.baigal.gs.gov.mn цахим хуудсанд 
байршаад байна. 

 
Д.Мөнх-эрдэнэ 

Байгууллагын удирдлагаас 
гаргаж буй шийдвэрийн ил тод, 
нээлттэй байдлыг цахим орчинд  
бүрэн хангагдсан. 
 

100 

1.4 Авлигатай тэмцэх газраас 
гаргасан зөвлөмжийн шийдвэр 
хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах 

АТГ-ын нэгдсэн  шалгалтад 
хамрагдав. Авлигатай тэмцэх газраас 
хүргүүлсэн зөвлөмж шийдвэр албан 
бичгийн бүртгэлийг  хөтлөн 2 албан 
хаагчийн урьдчилсан мэдүүлэг 
шалгуулж, гүйцэтгэл сайжруулах 
төлөвлөгөөний хүрээнд гарсан 

 
Á.Ñàðàíòóÿà 

Авлигатай тэмцэх газраас 
хүргүүлсэн зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг ханган холбогдох 
арга хэмжээг авч ажиллаа. 
 
 

100 

http://www.baigal.gs.gov.mn/
http://www.shilendans.gov.mn/
http://www.baigal.gs.gov.mn/


зөвлөмжийн хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаа. 

 

 2. ХУВЬ  ХҮНИЙ ШУДАРГА БАЙДАЛ  

2.1  
 

Тодорхой чиглэлүүдээр 
мэргэжлийн áагш илтгэгч  
нараар хичээл заалгасан 

байна 

АТГ-аас тус орон нутагт 3 хоног 
ажиллах хүрээнд зохион 
байгуулагдсан  уулзалтад удирдлага  
хамрагдаж мэдээлэл авч  арга зүйн  
зөвлөгөөгөөр хангадан ажиллаа 

Д.Мөнх-эрдэнэ 
Àëáàí õààã÷äûí ìýäëýã ìýäýýëýë 

äýýøèëñýí 

 
 
 
 

100 

2.2 
 

Хувийн  ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлэг, 
мэдэгдэл хувийн ашиг 

сонирхол, хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгийг хуулийн õугацаанд  

мэдүүлэх 
 

Хувийн ашиг сонирхлын óрьдчилсан 
мэдүүлэг, мэдэгдэл, хувийн àшиг 
сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 
õуулийн  хугацаанд гаргуулан авч 
ЭБАТ-д өгч ажиллаа. ТЗ-5 аас дээш 
зэрэглэлтэй албан хаагчид мэдүүлэг 
гаргадаг болсон тул тус газраас 2 
албан хаагч хүргүүлж байна. 
 

 
Үүрэг бүхий 

àëáàí õààã÷èä 

Хувийн ашиг сонирхлын 
ìэдэгдлийг тухай бүр гаргуулан  

хүргүүлсэн байна 
 

100 

 3. ТОГТОЛЦООНЫ  ШУДАРГА БАЙДАЛ  

3.1  
Салбарын хүрээнд гаргаж áуй 
øийдвэрийн төсөлд төрийн 
болон òөрийн бус байгууллага, 
иргэдийн зүгээс саналаа 
èлэрхийлэх боломжийг  
нэмэгдүүлэх 

АЖ-ыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр, 
БХНСАХний зардлаар 2017 онд 
хийгдэх ажлын төлөвлөгөө зэрэг олон 
нийтэд хамаатай тодорхой гаргасан 
төслүүдэд төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, иргэдийн саналыг 
тусгасан хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулан ажиллаа. 

 

 
Д.Мөнх-эрдэнэ 

Удирдлагаас гаргасан шийдвэр 
төслүүдэд ААН,Байгууллага 
иргэдийн санаачлага тусгалаа 
олж тодорхой саналууд тусаад 
байна 100 

3.2 Авлигын эсрэг хууль 
тогтоомжийг ñурталчилах 
мэдээллийн  самбар 

- Цахим хуудас 
- Саналын хайрцаг 

Авлигын  эсрэг хууль тогтоомжийг 
боломжит  хэлбэрээр байгууллага 
дотроо болон цахим хуудсаараа 
дамжуулан гадаад сурталчлах ажил 
зохион байгууллаа. 

 
Д.Мөнх-эрдэнэ 

 
Сурталчилан ажиллаж байгаа тул 
зөрчил гараагүй. 100 

3.3 Төсвийн орлого зарлага, 
гадаадын зээл тусламжийн 
мэдээллийг ил тод байлгах 

Төсвийн орлого, зарлага, гадаадын 
зээл тусламжийн мэдээллийг 
мэдээлсэн байдал шилэн дансны 
нэгдсэн хуудас болон байгууллагын 
хуудсандаа мэдээлсэн 

Ц.Цэрэнчимэд Төсвийн орлого, зарлага, 
гадаадын зээл  тусламжийн 
мэдээллийг мэдээлсэн бөгөөд 
мэдээлэл ил тод болж сөрөг 
хандлага багассан. 

100 



3.4 Тухайн жилийн төсөвт орсон 
өөрчлөлтийн òалаарх 
мэдээллийг өөрчлөлт орсноос 
14 хоногийн дотор тус тус 
цахим хуудсанд 
Байршуулж мэдээлнэ 

Төсвийн тодотголын мэдээллийг 
цахим хуудсанд байршуулсан болно. 
 

Ц.Цэрэнчимэд Өөрчлөлт  орсон даруйд нь 
мэдээллийг цахим хуудсанд 
байршуулсан. 

 

3.5 Худалдан àвах ажиллагааны 
ил тод áайдлыгхангах 
худалдан авах  àжиллагааны 
төлөвлөгөө тендерийн урилгыг 
цахим хуудсаар нийтэд 
мэдээлэх 

Худалдан àвах ажиллагааны ил тод 
áайдлыг хангах худалдан авах  
àжиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн 
урилгыг сангийн яамны тендрийн 
болон байгууллагынхаа цахим 
хуудсаар нийтэд мэдээлж, гэрээ 
түүний санхүүжилтын байдлыг ил 
тавьсан. 

Ц.Цэрэнчимэд 

Худалдан àвах ажиллагааны ил 
тод áайдлыгхангах худалдан авах  
àжиллагааны төлөвлөгөө 
тендерийн урилгыг Аймгийн 
худалдан авах ажиллагааны 
албаар дамжуулан тендрийн 
нэгдсэн сайтад оруулан 
зарлуулсан ба  өөрийн цахим 
хуудсаар нийтэд мэдээлсэн  

100 

3.6 Тендерийн үнэлгээний 
хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн 
салбарын мэргэжлийн 
холбоод, хувийн хэвшил, 
төрийн бус байгууллагын 
төлөөллийг оролцуулах 

Тендерт îролцохыг сонирхогчид  
òавих шалгуур үзүүлэлт, шалгарсан 
болон шалгараагүй îролцогчийн 
талаарх мэдээлэл, шалтгаан,нөхцөл, 
хуулийн үндэслэлийн талаар 
www.shilendans.gov.mn сайтаар 
тогтмол  мэдээлэн ажиллаа. 

 
 

Д.Мөнх-Эрдэнэ 

 
Тендерийн үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын 
мэргэжлийн холбоод, хувийн 
хэвшил, төрийн бус байгууллагын 
төлөөллийг оролцуулсан  
 

100 

3.7 Иргэдтэй харилцах асуудал 
хариуцсан албан хаагчийн 
эцэг/эх/-ийннэр, нэр, àлбан 
тушаал, ажиллах журам, утас, 
иргэдийг хүлээн авч уулзах 
цагийн хуваарь, иргэдийн 
өргөдөл гомдол хүсэлтийг 
шийдвэрлэсэн талаарх 
мэдээллийг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбарт 
байршуулах 

Албан хаагчдын мэдээлэл болон 
ажиллах журам, иргэдийг хүлээн авч 
уулзах цагийн хуваарь, өргөдөл 
гомдол хүсэлтийг шийдвэрлэсэн 
талаарх мэдээлллийн цахим хуудас , 
мэдээллийн самбарт байршуулсан  
 

Б.Сарантуяа 
Шийдвэрлэсэн өргөдөл гомдлын 
мэдээллийг нийтэд ил болгосон 

100 

 
3.8 

Худалдан авсан бараа, ажил, 
¿йлчилгээний тайлан, 
худалдан авах ажиллагаанд 
хийсэн аудитын тайлан 

Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн 
аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад 
хяналт, шалгалтын дүнгийн талаархи  
тайланг байгууллагын 

Д.Мөнх-Эрдэнэ 
Ц.Цэрэнчимэд 

Тайлан мэдээний дүнг цахим 
хуудсанд байрлуулсан 

100 

http://www.shilendans.gov.mn/


дүгнэлт болон бусад хяналт 
шалгалтын дүнг цахим 
хуудсандаа байрлуулах 

www.baigal.gs.gov.mn нээлттэй 
байрлуулсан 
 
 

3.9 Тендер шалгаруулах явцад 
илэрсэн зөрчил,гэрээний 
үүргээ биелүүлээгүй иргэн, 
ААН-ийн хар жагсаалтыг 
хөтөлж 
Õолбогдох байгууллагад 
мэдээлэх 

ССАХ-ын тохижилтын ажлын тендерт 
шалгарч гэрээ байгуулсан боловч  

санхүүжилт хүрэлцээгүй байна гэсэн 
үндэслэлээр гэрээнээс татгалзсан                

“ Цохио шил” ХХК-ыг ХААГ-т мэдэгдэл 
хүргүүлж зөрчлийг  мэдээлсэн болно. 

 
 
 

Д.Мөнх-Эрдэнэ 
Ц.Цэрэнчимэд 

Зөрчил гаргасан “ Цохио шил” 
ХХК- мэдээлсэн тул дахин тус 
аймагт тендерт оролцоогүй. 

100 

 
 
3.10 

 
Худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө, төсөв, нийт 
хөрөнгө оруулалт, худалдан 
àвсан бараа, ажил 
үйлчилгээний тайланг îлон 
нийтэд илтод болгох 

Худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө, төсөв, нийт хөрөнгө 
оруулалт, худалдан àвсанбараа, ажил 
үйлчилгээний тайланг цахим 
хуудсаараа олон нийтэд мэдээлсэн  

 
 

Д.Мөнх-Эрдэнэ 
Ц.Цэрэнчимэд 

Худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө, төсөв, нийт хөрөнгө 
оруулалт, худалдан àвсан бараа, 
ажил үйлчилгээний тайланг îлон 
нийтэд ил тод болгосон. 

100 

3.11 Албан үүргээ гүйцэтгэж байх 
явцдаа олж мэдсэн авлигын 
зөрчлийнталаарх ìэдээллийг 
àвлигатай тэмцэх газарт нэн 
Äаруй мэдээлэх,хянан шалгаж 
буй материалыг харьяаллын 
дагуу шилжүүлэх 

 
 
 

Нөхцөл байдал  үүсээгүй болно. 
 

Албан хаагч 
бүр  

Нөхцөл байдал  үүсээгүй болно. 
 

 
 

100 

 

 
 
 
                          ТАЙЛАН ГАРГАСАН :  БОАЖГ-ЫН  ДАРГА                                           Д. МӨНХ-ЭРДЭНЭ 

http://www.baigal.gs.gov.mn/

