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1 Сарын аяны зохион явуулах ажлын хэсэг , 
холбогдох төсвийн тооцоог гарган 
баталгаажуулах  

Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 30-
ны өдрийн 11 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэж сарын аян зохион 
байгуулахаар шийдвэрлэж, тусгайлан төсөв гаргалгүйгээр аяны 
хүрээнд хийх ажлыг Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтэс зохион 
байгуулж үйл ажиллагааны зардлаас санхүүжүүлэхээр 
шийдвэрлэснийг хэрэгжилтийг хангасан.   

2 Аян зохион явуулах төлөвлөгөөг гарган 
баталгаажуулан, хэрэгжилтийг ханган 
ажиллах  

Жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 
Шаамар сумын Засаг даргын  “Авлигатай тэмцэх, авлигыг үл 
тэвчих, ѐс зүй, шударга ѐсыг эрхэмлэх” нь сэдэвт сонсголыг 
аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 30-
ны өдрийн 11 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэж сарын аян зохион 
байгуулах шийдвэр гаргасан. Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 10 
дугаар сарын 12-ны өдрийн А/412 тоот захирамжаар сарын аян 
зохион байгуулж, аяны хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг гарган бүх сумдад хүргүүлж биелэлтийг хангуулж 
тайланг авч нэгтгэсэн.    

3  “Авлигын эсрэг хууль тогтоомжууд”, 
“Мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах” 
журмын хэрэгжилтийг хангах ажил зохион 
байгуулах  

“Авлигын эсрэг хууль тогтоомжууд”, “Мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, 
хадгалах” журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж Эрх бүхий 
албан тушаалтнуудад зориулсан гарын авлага гарган албан 
хэрэгцээнд ашиглуулах арга хэмжээ авсан.  

4 Газар, хэлтэс, албадад “Авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлийн тухай хуулиудийг 
хэрэгжүүлэх”, “Мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, 
хадгалах” журмын хэрэгжилтийг хангах ажил 
зохион байгуулах  

Газар, хэлтэс, алба, сумдад “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн 
тухай хуулиудийг хэрэгжүүлэх”, “Мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, 
хадгалах” журмын хэрэгжилтийг хангуулахаар аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газрын даргын албан тоот хүргүүлж аяны 
хугацаанд хийсэн ажлын ажлын тайланг авч нэгтгэн гаргасан.  

5 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн хууль Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн 2015 оны 05/1728,  



тогтоомжуудаар иргэд, байгууллагууд, 
төрийн албан хаагчдад сургалт зохион 
явуулах  

01/25 тоотоор ирүүлсэн “Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон Авлигын эсрэг хуулийг 
хэрэгжүүлэн ажиллах”, Монгол улсын Засгийн газрын хэрэг 
эрхлэх газрын 2015 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 
Мэдээлэл хүргүүлэх тухай  748 албан тоотуудын хэрэгжилтийг, 
Авлигын ерөнхий нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг бэлтгэн 
гаргаж ажиллаж байна. Мэдээллээ эхний байруудад үнэлүүлсэн 
аймгуудтай харьцуулан хийсэн. Энэ оны 02/5676 тоотоор 
ирүүлсэн Мэдээлэл хүргүүлэх тухай албан тоот, Мэдүүлэг 
бүрдүүлэлтийн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай 01/6719 тоотын 
дагуу шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний төлөвлөгөө 
гарган батлуулан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан 
хаагчдад сургалтыг зохион байгуулсан.  
Авилгатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомжийн орон 
нутаг дахь хэрэгжилтийг шалган зөвлөн туслах ажлыг, энэ оноос 
эхлэн зохион байгуулж байгаа “Хууль зүйн хэлтсийн өдөр” 
удирдамжит арга хэмжээгээр зохион байгуулж байна. Энэ арга 
хэмжээг тайлант онд Сэлэнгэ, Бэлчир, Орхоны бүсийн 11 
сумдад зохион байгуулж, төрийн  албан хаагчдад “Авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчил ба ил тод байдал” сэдвээр сургалт 
явуулж, эрх бүхий албан тушаалтаны ажлыг шалган зөвлөгөө 
өгөх ажиллагаа явуулсан.  Сумдаар ажиллахдаа 
байгууллагуудын даргын тушаалын эрх зүйн үндэслэлийг 
шалгаж, илэрсэн зөрчил дутагдлуудыг арилгуулах, хууль 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ажлуудыг зохион байгуулсан.  
“Ээлтэй үйлчилгээ, иргэн танд” нээлттэй хаалганы өдрөөр 
Дулаанхаан, Шаамар, Түшиг, Цагааннуур, Зүүнбүрэн, 
Алтанбулаг сумдаар ажиллаж сумдын ХАСХОМ хариуцсан эрх 
бүхий албан тушаалтнуудад гарын авлага, тараах материалууд 
өгч зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн. 
Сумдуудад сарын аяны хүрээнд дараах сургалтуудыг хийсэн 
байна.  



- Сайхан суманд “Авлигаас ангид байж, Ажлаа сайн 
хийцгээе”  хөтөлбөр боловсруулан сумын ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн 2015-10-07-ны өдрийн 25 тоот тогтоолоор 
ЕББДС-ийн ахлах ангийн сургачдын дунд эссэ бичлэгийн 
уралдаан зохион байгуулсан. Мөн “Авлигын эсрэг 
хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-иар багийн 
нийгмийн ажилтнууд, нийт төрийн албан хаагчдад  

- Орхон суманд “Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль”-иар 63 төрийн албан хаагчдад 

- Цагаануур суманд “Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хууль”-иар  тамгын газрын нийт албан 
хаагчдад 

- Хушаат суманд “ХАСХОМ-ийн маягт бөглөх, хөрөнгө 
орлогын мэдүүлэгээ хэрхэн гаргах” талаар тамгын 
газрын нийт албан хаагчдад 

- Жавхлант суманд “Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль, Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх” талаар, мөн АХА тэмцээнийг 
нийт 58 албан хаагчдад  

- Баянгол суманд “Төрийн байгууллага дахь авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг 
4 байгууллагын 78 албан хаагчдад 

- Аймгийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс 
“Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 



сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хууль”-иар  тамгын газрын нийт албан хаагчдад 

- Аймгийн Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс “Авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх хууль 
тогтоомж, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ 
илэрхийлэх мэдэгдэл хэрхэн гаргах” талаар хэлтсийн 
албан хаагчдад тус тус зохион байгуулан ажиллалаа.  

6 Сарын аяны талаарх мэдээллийг орон 
нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр 
явуулах 

Сарын аяны талаарх мэдээллийг www.selenge.gov.mn цахим 
хуудас, мэдээллийн самбар, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр мэдээлсэн.    

7 Нийтийн болон төрийн албанд томилгоо 
хийх бүртээ тухайн хүний “Хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг”-ийг 
Авлигатай тэмцэх газарт хянуулах    

Нийтийн болон төрийн албанд томилгоо хийх бүртээ тухайн 
хүний “Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг”-ийг 
Авлигатай тэмцэх газарт хянуулан хариуг ирсэний дараа 
томилгоо хийж хэвшсэн.  

8 Шинээр томилогдож буй албан хаагчдын 
шийдвэрт Авлигатай тэмцэх газраас 
ирүүлсэн албан тоотын дугаар, он сарыг 
тусгах, тушаал шийдвэрийг бичвэр хэсэгт 
ХАСХОМ-ийг гаргах тухай заалтыг тусгах   

Шинээр томилогдож буй албан хаагчдын шийдвэрт Авлигатай 
тэмцэх газраас ирүүлсэн урьдчилсан мэдүүлэг хянуулсан албан 
тоотын дугаар, он сарыг эрх зүйн үндэслэл хэсэгт тусгаж, 
тушаал шийдвэрийг бичвэр хэсэгт ХАСХОМ-ийг 30 хоногийн 
дотор гаргах тухай заалтыг тусган ажиллаж байна.     

9 Албан тушаалтны томилгоотой холбоотой 
тушаал, шийдвэрүүдийн эрх зүйн үндэслэлд  
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийг хянуулсан тухай дүгнэлтийг 
тусгасан эсэхэд хяналт тавих   

Аймгийн Засаг даргын 2015 онд томилгоо хийсэн 14 
захирамжийн, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 6 
тушаалын эрх зүйн үндэслэлийг хянаж үзэхэд Хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянуулсан тухай дүгнэлтийг 
тусгасан. Мөн аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогчоос 
гарч байгаа захирамжийн эрх зүйн үндэслэлийн хангуулахад 
анхаарч хяналтын картыг байнга хөтөлт хэвшсэн.      

10 Байгууллага бүр албан хаагчдын ажлын 
байрны тодорхойлолтонд ашиг сонирхлын 
зөрчилгүй ажиллах тухай заалтыг “тавигдах 
шаардлага” хэсэгт тусгах ажлыг зохион 
байгуулах  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалаар 
ажилтнуудын “Ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэх 
ажлын хэсэг” томилон ажиллуулж, “Тавигдах шаардлага” 
хэсэгт авлига, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах талаар 
тусгаж нийт 38 ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтыг, 42 
ажилтны хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэх арга хэмжээг авч 
мөрдүүлсэн. 

http://www.selenge.gov.mn/


11 Шинээр томилогдсон албан хаагчдад 
томилогдсон болон сонгогдсон өдрөөс хойш 
ХАСХОМ-ийг 30 хоногийн дотор цахимаар 
болон цаасан хэлбэрээр мэдүүлэх талаар 
сануулсан санамжийг бэлтгэн гаргах 

Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн 4 зурагт хуудасны дагуу 
санамжуудыг бэлтгэн гаргаж төрийн албан хаагчдыг албан 
үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн буюу үүсч 
болзошгүй тохиолдолд мэдэгдэл, тайлбар гаргах ажил 
үйлчилгээнд мөрдөж хэвшил болгоод байна.  
   

  

 



12 Их хэмжээний өөрчлөлт бүртгүүлж байгаа 
албан хаагчдад ХАСХОМ-ийг 30 хоногийн 
дотор цахимаар болон цаасан хэлбэрээр 
мэдүүлэх талаар сануулсан санамжийг 
бэлтгэн гаргах  

 
 

13 Албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын 
зөрчил үүссэн буюу үүсч болзошгүй 
тохиолдолд мэдэгдэл, тайлбарыг гаргах 
ажил үйлчилгээнд мөрдөх журмын 
зохицуулалтанд дүн шинжилгээ хийж 
холбогдох арга хэмжээг авах 

 



14 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2014, 2015 
оны зарцуулалт, үр дүнд шалгалт зохион 
байгуулж дүнг Засаг даргын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэх  

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2014, 2015 оны зарцуулалт, үр 
дүнгийн талаар аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэхэд бэлэн болгосон.  

15 Сум хөгжүүлэх сангийн 2014, 2015 оны 
зарцуулалт, үр дүнд шалгалт зохион 
байгуулж багийн ИНХ-уудаар хэлэлцүүлэх  

Сум хөгжүүлэх сангийн 2014, 2015 оны зарцуулалт, үр дүнд 
шалгалт зохион байгуулах багийн ИНХ-уудаар хэлэлцүүлэхээр 
ажлууд хийгдэж эхлээд байна.  

16 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2015 
оны зарцуулалтанд дотоод аудит хийж 
холбогдох арга хэмжээ авах 

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
А/412тоот захирамж болон Авлигатай тэмцэх, авлигын эсрэг шуурхай 
арга хэмжээ зохион байгуулах сарын аяны хүрээнд аймгийн Тамгын 
газарт зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу 
Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтаар 
батлагдан 2015 оны 165 тоот тушаалаар нэмэлт оруулсан “Засаг 
даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”-ын 
дагуу аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2015 оны зарцуулалтанд 
шалгалт хийлээ.  
Журмын 2.2 дахь заалтын дагуу аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлын  тогтоолоор 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 56 тоот 
тогтоолоор аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийг 623 634,4 мянган 
төгрөгөөр баталж, тайлант хугацаанд тодотгол хийгдээгүй байна. 

Д/д Нөөц хөрөнгийн зардлын ангилал Мөнгөн дүн 

1 Байгалийн гамшиг, осол үр дагаврыг 
арилгах 

110 534,4 

2 Гоц халдварт өвчний голомтыг арилгах, 
тархалтыг зогсоох 

30 000,0 

3 Уналга цугларалт бэлтгэл сургуулилт 9 000,0 

4 Мал тооллого 5 000,0 

5 Шагнал урамшуулал, нэг удаагийн 
буцалтгүй тусламж 

27 000,0 

6 Болзошгүй зардал 108 500,0 

7 Арга хэмжээний зардал 333 600,0 

 Нийт дүн 623 634,4 

Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалт, тайлагналтыг тухайн шатны 
Засаг даргын Тамгын газрын нягтлан бодогч хариуцан гүйцэтгэнэ гэж 
журмын 4.7 дахь заалтанд заасны дагуу Тамгын газрын нягтлан 



бодогчид хадгалагдан байгаа Засаг даргын нөөцийн зарцуулалтын 
баримтуудыг шалгалаа. Үүнд: 

2015 оны 10 дугаар сарын 30 хүртэл 607 335 558 төгрөгийн 
захирамж гарч, 564 517 074 төгрөгийн зардал гаргасан байна. 
/Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2015 оны зарцуулалтанд 
хийсэн дотоод хяналтын тайланг хавсаргав./ 

17 Монгол улсын Засгийн газрын 2010 оны 119 
дүгээр тогтоол, Сангийн сайдын 2012 оны 
239, 2014 оны 43, 2015 оны 165 дугаар 
тушаал, тэдгээрээр баталсан журам, 
заавруудыг төрийн албан хаагчдад сэргээн 
судлуулах ажиллагаа зохион байгуулах  

Монгол улсын Засгийн газрын 2010 оны 119 дүгээр тогтоол, 
Сангийн сайдын 2012 оны 239, 2014 оны 43, 2015 оны 165 
дугаар тушаал, тэдгээрээр баталсан журам, заавруудыг төрийн 
албан хаагчдад мэдээлэл хийж, орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
зарцуулалт, үр дүнгийн талаар мэдээлэл бэлтгэсэн.     

18 Хийсэн ажлын тайланг нэгтгэн холбогдох 
газарт хүргүүлэх  

Хийсэн ажлын тайланг нэгтгэн хавсралтаар Авлигатай тэмцэх 
газарт хүргүүлэв.   
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Авлигатай тэмцэх, авлигын эсрэг шуурхай арга хэмжээ зохион байгуулах сарын аяны хүрээнд аймгийн 

тамгын газарт зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөний биелэлт 

              2015.11.19 

 
№ 

 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖИЛ 

 

 
БИЕЛЭЛТ 

1 Сарын аяны зохион явуулах ажлын хэсэг , 
холбогдох төсвийн тооцоог гарган 
баталгаажуулах  

Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 
30-ны өдрийн 11 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэж сарын аян 
зохион байгуулахаар шийдвэрлэж, тусгайлан төсөв 
гаргалгүйгээр аяны хүрээнд хийх ажлыг Тамгын газрын Хууль 
зүйн хэлтэс зохион байгуулж үйл ажиллагааны зардлаас 
санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэснийг хэрэгжилтийг хангасан.   

2 Аян зохион явуулах төлөвлөгөөг гарган 
баталгаажуулан, хэрэгжилтийг ханган 
ажиллах  

Төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Шаамар сумын Засаг даргын     
“Авлигатай тэмцэх, авлигыг үл тэвчих, ѐс зүй, шударга ѐсыг 
эрхэмлэх” нь сэдэвт сонсголыг аймгийн Засаг даргын 
Зөвлөлийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 11 дүгээр 
хуралдаанаар хэлэлцэж сарын аян зохион байгуулах шийдвэр 
гаргасан. Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 12-
ны өдрийн А/412 тоот захирамжаар сарын аян зохион 
байгуулж, аяны хүрээнд аймгийн Тамгын газарт хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний төлөвлөгөөг гарган батлуулан бүх хэлтэс, 
албадад хүргүүлэн ажиллалаа.   

3 “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай 
хуулиудийг хэрэгжүүлэх”, “Мэдүүлгийг 
бүртгэх, хянах, хадгалах” журмын 
хэрэгжилтийг хангах сарын аян зохион 
байгуулах  

“Авлигын эсрэг хууль тогтоомжууд”, “Мэдүүлгийг бүртгэх, 
хянах, хадгалах” журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж Эрх 
бүхий албан тушаалтнуудад зориулсан гарын авлага гарган 
ажилласан.  

4 Сарын аяны талаарх мэдээллийг цахим 
хуудас, мэдээллийн самбар, орон нутгийн 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр мэдээлэх  

Сарын аяны талаарх мэдээллийг www.selenge.gov.mn цахим 
хуудас, мэдээллийн самбар, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр мэдээлсэн.    

5 Нийтийн болон төрийн албанд томилгоо хийх 
бүртээ тухайн хүний “Хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлэг”-ийг Авлигатай тэмцэх 

Нийтийн болон төрийн албанд томилгоо хийх бүртээ тухайн 
хүний “Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг”-ийг 
Авлигатай тэмцэх газарт хянуулан хариуг ирсэний дараа 

http://www.selenge.gov.mn/


газарт хянуулах    томилгоо хийж хэвшсэн. 

6 Шинээр томилогдож буй албан хаагчдын 
шийдвэрт Авлигатай тэмцэх газраас 
ирүүлсэн албан тоотын дугаар, он сарыг 
тусгах, тушаал шийдвэрийг бичвэр хэсэгт 
ХАСХОМ-ийг гаргах тухай заалтыг тусгах 
ажлыг хэвшүүлэх   

Шинээр томилогдож буй албан хаагчдын шийдвэрт Авлигатай 
тэмцэх газраас ирүүлсэн урьдчилсан мэдүүлэг хянуулсан 
албан тоотын дугаар, он сарыг эрх зүйн үндэслэл хэсэгт 
тусгаж, тушаал шийдвэрийг бичвэр хэсэгт ХАСХОМ-ийг 30 
хоногийн дотор гаргах тухай заалтыг тусган ажиллаж байна.     

7 Албан тушаалтны томилгоотой холбоотой 
тушаал, шийдвэрүүдийн эрх зүйн үндэслэлд  
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийг хянуулсан тухай дүгнэлтийг 
тусгасан эсэхэд хяналт тавих   

Аймгийн Засаг даргын 2015 онд томилгоо хийсэн 14 
захирамжийн, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 6 
тушаалын эрх зүйн үндэслэлийг хянаж үзэхэд Хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянуулсан тухай дүгнэлтийг 
тусгасан. Мөн аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогчоос 
гарч байгаа захирамжийн эрх зүйн үндэслэлийн хангуулахад 
анхаарч хяналтын картыг байнга хөтөлж хэвшсэн.      

8 Хэлтэс бүр албан хаагчдын ажлын байрны 
тодорхойлолтонд ашиг сонирхлын зөрчилгүй 
ажиллах тухай заалтыг “тавигдах шаардлага” 
хэсэгт тусгах ажлыг зохион байгуулах  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалаар 
ажилтнуудын “Ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэх 
ажлын хэсэг” томилон ажиллуулж, “Тавигдах шаардлага” 
хэсэгт авлига, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах талаар 
тусгаж нийт 38 ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтыг, 42 
ажилтны хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэх арга хэмжээг авч 
мөрдүүлсэн. 

9 Шинээр томилогдсон албан хаагчдад 
томилогдсон болон сонгогдсон өдрөөс хойш 
ХАСХОМ-ийг 30 хоногийн дотор цахимаар 
болон цаасан хэлбэрээр мэдүүлэх талаар 
сануулсан санамжийг бэлтгэн гарган 
томилгоот албан тушаалтан бүрт өгч хэвших 

Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн 4 зурагт хуудасны дагуу 
санамжуудыг бэлтгэн гаргаж төрийн албан хаагчдыг албан 
үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн буюу үүсч 
болзошгүй тохиолдолд мэдэгдэл, тайлбар гаргах ажил 
үйлчилгээнд мөрдөж хэвшил болгоод байна. 



10 Их хэмжээний өөрчлөлт бүртгүүлж байгаа 
албан хаагчдад ХАСХОМ-ийг 30 хоногийн 
дотор цахимаар болон цаасан хэлбэрээр 
мэдүүлэх талаар сануулсан санамжийг 
бэлтгэн гаргаж албан хаагчдад хүргэх 

 

11 Албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын 
зөрчил үүссэн буюу үүсч болзошгүй 
тохиолдолд мэдэгдэл, тайлбарыг гаргах ажил 
үйлчилгээнд мөрдөх журмын зохицуулалтанд 
дүн шинжилгээ хийж холбогдох арга хэмжээг 
авах 

Хууль тогтоомжид заасны дагуу аймгийн Засаг дарга, Засаг 
даргын Тамгын газрын даргаас олгож буй тусгай зөвшөөрөлтэй 
холбоотой үйл ажиллагааг дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 
шалгаруулалт, хяналт шалгалт явуулах, газар өмчлүүлэх, 
эзэмшүүлэх, ашиглуулах зэрэг тодорхой шалгуур, стандартыг 
үндэслэн сонгон шалгаруулах замаар олгодог үйл ажиллагаа, 
шийдвэрт холбогдох албан тушаалтнаас тухайн шийдвэрийг 
гаргах буюу тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын 
зөрчил үүсч байгаа эсэх талаар бичгээр тайлбар мэдэгдэл 
гаргаж, түүний бүртгэлийг аймгийн эрх бүхий албан тушаалтан 
хөтлөх, ажиллагаанд шилжүүлэх ажиллагааг бүрэн утгаар нь 
хэрэгжүүлдэг болгосон. 

12 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2014, 2015 
оны зарцуулалт, үр дүнд шалгалт зохион 
байгуулж дүнг Засаг даргын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэх  

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2014, 2015 оны зарцуулалт, үр 
дүнгийн талаар аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэхэд бэлэн болгосон.  

13 Сум хөгжүүлэх сангийн 2014, 2015 оны 
зарцуулалт, үр дүнд шалгалт зохион 

Сум хөгжүүлэх сангийн 2014, 2015 оны зарцуулалт, үр дүнд 
шалгалт зохион байгуулах багийн ИНХ-уудаар хэлэлцүүлэхээр 



байгуулж багийн ИНХ-уудаар хэлэлцүүлэх  ажлууд хийгдэж эхлээд байна.  

14 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2015 
оны зарцуулалтанд дотоод аудит хийж 
холбогдох арга хэмжээ авах 

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
А/412 тоот захирамж болон Авлигатай тэмцэх, авлигын эсрэг 
шуурхай арга хэмжээ зохион байгуулах сарын аяны хүрээнд 
аймгийн Тамгын газарт зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөнд 
тусгагдсны дагуу Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр 
тушаалын хавсралтаар батлагдан 2015 оны 165 тоот 
тушаалаар нэмэлт оруулсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 
зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”-ын дагуу аймгийн 
Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2015 оны зарцуулалтанд 
шалгалт хийлээ.  
Журмын 2.2 дахь заалтын дагуу аймгийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын  тогтоолоор 2014 оны 12 дугаар сарын 
04-ний өдрийн 56 тоот тогтоолоор аймгийн Засаг даргын нөөц 
хөрөнгийг 623 634,4 мянган төгрөгөөр баталж, тайлант 
хугацаанд тодотгол хийгдээгүй байна. 

Д/д Нөөц хөрөнгийн зардлын ангилал Мөнгөн дүн 

1 Байгалийн гамшиг, осол үр дагаврыг 
арилгах 

110 534,4 

2 Гоц халдварт өвчний голомтыг арилгах, 
тархалтыг зогсоох 

30 000,0 

3 Уналга цугларалт бэлтгэл сургуулилт 9 000,0 

4 Мал тооллого 5 000,0 

5 Шагнал урамшуулал, нэг удаагийн 
буцалтгүй тусламж 

27 000,0 

6 Болзошгүй зардал 108 500,0 

7 Арга хэмжээний зардал 333 600,0 

 Нийт дүн 623 634,4 

Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалт, тайлагналтыг тухайн 
шатны Засаг даргын Тамгын газрын нягтлан бодогч хариуцан 
гүйцэтгэнэ гэж журмын 4.7 дахь заалтанд заасны дагуу Тамгын 
газрын нягтлан бодогчид хадгалагдан байгаа Засаг даргын 
нөөцийн зарцуулалтын баримтуудыг шалгалаа. Үүнд: 
2015 оны 10 дугаар сарын 30 хүртэл 607 335 558 төгрөгийн 



захирамж гарч, 564 517 074 төгрөгийн зардал гаргасан 
байна./Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2015 оны 
зарцуулалтанд хийсэн дотоод хяналтын тайланг хавсаргав./ 

15 Монгол улсын Засгийн газрын 2010 оны 119 
дүгээр тогтоол, Сангийн сайдын 2012 оны 
239, 2014 оны 43, 2015 оны 165 дугаар 
тушаал, тэдгээрээр баталсан журам, 
заавруудыг төрийн албан хаагчдад сэргээн 
судлуулах ажиллагаа зохион байгуулах  

Монгол улсын Засгийн газрын 2010 оны 119 дүгээр тогтоол, 
Сангийн сайдын 2012 оны 239, 2014 оны 43, 2015 оны 165 
дугаар тушаал, тэдгээрээр баталсан журам, заавруудыг төрийн 
албан хаагчдад мэдээлэл хийж, орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
зарцуулалт, үр дүнгийн талаар мэдээлэл бэлтгэсэн.     

16 Хийсэн ажлын тайланг нэгтгэн холбогдох 
газарт хүргүүлэх  

Хийсэн ажлын тайланг нэгтгэн хавсралтаар Авлигатай тэмцэх 
газарт хүргүүлэв.   

17 
 

Хууль болон Засгийн газраас зөвшөөрсөн 
давхар эрхэлж болох ажлын жагсаалт гаргах, 
давхар ажил эрхлэх боломжтой эсэхийг 
судалж шийдвэрлэх  

Давхар ажил эрхэлж болох ажил, албан тушаалын судалгаа 
явуулж, судалгааны дүнд тулгуурлан жагсаалт  гаргах 
оролдлого хийсэн дүнгээ байгуулага хамт олонд танилцуулж, 
тийм ажил одоогоор байхгүй гэдэгт санал нийлсэн. 

18 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны орон тооны 
бус зөвлөлийн гишүүдийн ажлын 
гүйцэтгэлийн явцад хяналт тавьж холбогдох 
арга хэмжээ авах  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2014 оны А/56 
тоот тушаалаар томилогдсон13 хүний бүрэлдэхүүнтэй  орон 
тооны бус зөвлөлийг Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2015 
оны А/88 тоот тушаалаар үнэлэх аргачлал шинэчлэгдсэнтэй 
уялдуулан   шинэчлэн томилгоожуулж, хариуцах ажлын 
цагалбаржсан төлөвлөгөөг гарган батлуулан ажиллалаа. 
Тайлант хугацаанд Орон тооны бус зөвлөл 2 удаа бүрэн 
бүрэлдэхүүнээрээ, 4 удаа хэсэгчилсэн байдлаар хуралдаж 
ажил үүргийн хуваарийн дагуу хийсэн ажлаа зөвлөлдөн, 
харилцан мэдээлэл, санал солилцсон. 
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