
 



 



 



 



 



АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ  
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН 

  
 2021 оны 12 дугаар сарын 10                        Ховд аймаг 
 

Зорилго 
Төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, улс төрийн нам, бүлгийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх, олон нийтэд шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэх, ил тод, нээлттэй, хариуцлагатай нийгмийг хөгжүүлэх 

Үйл ажиллагаа № Арга хэмжээ 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

Биелэлт Хувь 

1. Шударга, хариуцлагатай, ил тод нийтийн албыг бэхжүүлэх замаар авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн 
сонгон шалгаруулалт болон томилгоонд улс төрийн нөлөөллөөс ангид, мэдлэг, боловсролд суурилсан мерит зарчмыг хэрэгжүүлэх зорилтыг 
хангах чиглэлээр 

Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийн дүгнэлт, 
хувийн ашиг 
сонирхлын 
урьдчилсан 
мэдүүлгийг хянасан 
байдлыг үндэслэн 
албан тушаалд 
томилох тухай 
хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах, 
хариуцлагыг 
дээшлүүлэх 

1 

Төрийн албаны 
зөвлөлийн болон 
салбар зөвлөлийн 
дүгнэлт, нийтийн 
албанд томилогдохоор 
нэр дэвшсэн этгээдийн 
Хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлэг (ХАСУМ)-ийг 
хянасан дүгнэлтийг 
олон нийтэд ил тод, 
нээлттэй болгох 

Дүгнэлтүүд 
нээлттэй, ил 
тод болсон байх 

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг 2021 оны 12 дугаар 
сарын 10-ны байдлаар 11 албан тушаалтан хянуулж, 3 албан 
тушаалтан хянуулахаар хүргүүлсэн байгаа ба Авлигатай тэмцэх 
газраас ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэсэн хариу ирсэн албан 
тушаалтныг ажилд томилох, 30 хоногийн дотор ХАСХОМ-ийг цахим 
системд шивүүлж, баталгаа хуудсыг хүлээн аван ажиллаж байна. 
Аймгийн цахим хаяг www.khovd.gov.mn –ний ил тод цэсэнд 2021 онд 
ХАСУМ хянуулсан тухай АТГ-ын албан бичгүүдийг оруулж ил тод 
байдлыг ханган ажилласан. 
Одоогоор 2021 онд шинээр томилогдсон 13 албан тушаалтан 
ХАСХОМ-ээ гаргаж мэдүүлсэн байна. 
Хөрөнгө орлогод  их хэмжээний өөрчлөлт орсон 1 албан тушаалтан, 
мөн хөрөнгө орлогод нь их хэмжээний өөрчлөлт 2 удаа орсон 1 албан 
тушаалтны мэдүүлгийг хүлээн авч мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн 
програмд оруулан АТГ-т тайлагнасан. 
Төрийн албаны зөвлөлийн Ховд аймаг дахь салбар зөвлөлөөс гаргасан 
тогтоол шийдвэр, хуралдааны тоймыг www.khovd.gov.mn сайтын “ТАЗС 
зөвлөл” цэсэнд тухай бүр оруулан ил тод байдлыг ханган ажиллаж 
байна. 
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2 
Хүний нөөцийн 
жагсаалт, төрийн 

Нөөцийн 
жагсаалт, 

Ховд аймгийн хэмжээнд төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч нөөцөд 
бүртгэгдсэн /2019 оны нөөц 32 иргэн, 2020 оны нөөц 122 иргэн, 2021 
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албанаас түр 
чөлөөлөгдсөн, Төрийн 
албаны тухай хуульд 
заасан үндэслэлээр 
чөлөөлөгдсөн  төрийн 
албан хаагчийн 
нөөцийн бүртгэлийг ил 
тод, нээлттэй болгох 

бүртгэл ил тод, 
нээлттэй 
болсон байх 

оны нөөц 146 иргэн/ нийт 300 иргэн байна. 
Тус иргэдийн мэдээллийг Khovd.gov.mn цахим сайтад ил тод 
байрлуулсан. 
Аймгийн 17 сум, нутгийн захиргааны 23 байгууллагаас судалгаа авч 
нэгтгэхэд Төрийн албаны тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх 
заалтын дагуу түр чөлөөлөгдсөн 3 төрийн захиргааны албан хаагч, 
46.2.2 дахь заалтын дагуу тэтгэвэрт гарсан 14 төрийн захиргааны 
албан хаагч, өөрийн хүсэлтээр төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн 12 
төрийн захиргааны албан хаагч байна. 
Тус иргэдийн нөөцийн бүртгэлийг Төрийн албаны зөвлөлийн Ховд 
аймаг дахь салбар зөвлөлийн мэдээллийн самбар болон аймгийн 
цахим сайтад байршуулсан. 

Нийтийн албанд 
томилогдох албан 
тушаалтныг ёс зүй, 
мэдлэг, боловсрол, 
туршлага, ур чадварт 
суурилсан мерит 
зарчмыг баримтлан 
томилох, дэвшүүлэх 

3 

Албан тушаалтанд 
тавигдах ёс зүй, 
мэдлэг, боловсрол, 
туршлага, ур 
чадварын ерөнхий 
болон тусгай 
шалгуурыг үндэслэн 
төрийн албанд 
томилох, дэвшүүлэх 
тогтолцоог 
бүрдүүлэх 

Албан 
тушаалтанд 
тавигдах ёс 
зүй, мэдлэг, 
боловсрол, 
туршлага, ур 
чадварын 
шалгуурыг 
шинэчилсэн 
байх 

2021 онд 7 удаагийн тусгай шалгалтаар төрийн захиргааны удирдах 
албан тушаалд 5, төрийн үйлчилгээний төсвийн шууд захирагчийн 
албан тушаалд 5, дэс түшмэлийн албан тушаалд 27, туслах 
түшмэлийн албан тушаалд  33 нийт 70 албан тушаалын сул орон 
тоог нөхөж, тус тусын албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүллээ. Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад тэнцсэн нөөцөд 
бүртгэлтэй 2018 оны 1 иргэн, 2019 оны 6 иргэн, 2020 оны 40 иргэн, 
2021 оны 12 иргэн, 9 төрийн жинхэнэ албан хаагч шатлан дэвшиж, 
бусад нөөцөөс 2 иргэн бүртгэгдсэн. 
Албан тушаалын сул орон тоонд Төрийн албаны тухай хуулийн 44 
дүгээр зүйлийн 44.1 дэх заалтын дагуу байгууллагын нэгж дотор 8 
байгууллагын 12 төрийн албан хаагчийг  шилжүүлэн ажиллуулсан 
бол Төрийн албаны тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.2 дахь 
заалтын дагуу Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 
байгууллага дотроо 4 төрийн албан хаагч, Татварын хэлтэс 
байгууллага дотроо 4 төрийн албан хаагчийг  өөрсдийнх нь 
зөвшөөрснөөр сэлгэн ажиллуулсан байна. 
Тусгай шалгалттай холбоотой гомдол гараагүй. 
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Нийтийн албан 
тушаалтанд холбогдох 
авлига, ашиг сонирхол, 
ёс зүйтэй холбоотой 
гомдол, мэдээллийг 
хүлээн авах, хянан 

4 

Албан тушаалтанд 
холбогдох авлига, 
ашиг сонирхол, ёс 
зүйтэй холбоотой 
өргөдөл, гомдол, 
мэдээллийг хүлээн 

Өргөдөл, 
гомдол, 
мэдээллийг 
хянан шалгах 
ёс зүйн хороо, 
хяналт 

Засгийн газрын 2020 оны 2018 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж 
батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх 
журам”-ын дагуу төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
төрийн жинхэнэ албан хаагч нарын үйл ажиллагааг үнэлэхдээ ажлын 
гүйцэтгэл, үйлчлүүлэгчийн үнэлгээ, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг гол 
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шалгах, хариуцлага 
хүлээлгэх арга 
хэлбэрийг тодорхой 
болгож, дотоод 
хяналтын тогтолцоог 
бүрдүүлэх 

авах, хянан шалгах, 
хариуцлага 
хүлээлгэх үйл 
ажиллагааг шинэ 
арга хэлбэрт 
шилжүүлэх, дотоод 
хяналтын тогтолцоог 
бүрдүүлэх 

шалгалт, 
дотоод 
аудитын 
нэгжийн үйл 
ажиллагааны 
үр дүн 
сайжирсан 
байх 

шалгуур болгон үнэлж байна. 
Угтах үйлчилгээ-Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 7043-1111 
төвийн журам”, “Хайрцгаар санал хүсэлт хүлээн авах, шийдвэрлэх 
журам”, аймгийн удирдлагууд иргэдтэй уулзах цагийн хуваарийг 
http://khovd.gov.mn/?page_id=3926 цахим хуудас болон мэдээллийн 
самбарт байршуулж, өөрчлөлт орсон тухай бүрд нь шинэчилдэг. 
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн хүрээнд 2021 он 11 дүгээр сарын 
байдлаар 10826 өргөдөл, гомдол хүлээн авснаас 10539 өргөдлийг 
шийдвэрлэн хариуг өгч, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 267 өргөдөл 
байгаа бөгөөд 100 хувь  шийдвэрлэсэн  байна. Угтах үйлчилгээ-
Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 7043-1111 төвд дуудлагаар 170, 
биечлэн 10, нийт 180 мэдээлэл хүлээн авснаас талархал 1, санал 
хүсэлт 117, гомдол 43, шүүмжлэл 19 тус тус ирснийг бүртгэн 
холбогдох албан тушаалтанд уламжилж, 160 санал хүсэлтэд хариу 
өгч, 20 санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн хугацаандаа явагдаж байна. 

Нийтийн албан 
тушаалтнуудад 
сургалт зохион 
байгуулах 
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Авлигатай тэмцэх 
газартай хамтран 
авлигын эсрэг 
сургалт зохион 
байгуулах 

Аймгийн 
Засаг даргын 
харьяа 
агентлагийн 
удирдлагууд, 
хэлтсийн 
дарга, төрийн 
албан 
хаагчдыг 
сургалтанд 
хамруулсан 
байх 

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх 
хэлтсээс 2021 оны 5 дугаар сард зохион байгуулсан Авлигын эсрэг 
үйл ажиллагаа, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаарх талаарх цахим 
сургалтанд 17 сумын Тамгын газрын дарга, Эрх зүйн ажилтнууд 
болон аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 
байгууллагын дарга нар, ЭБАТ-ууд, аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын хэлтсийн дарга нар нийт 80 гаруй албан тушаалтныг 
хамруулсан. 
Германы “Бэст” төсөлтэй хамтран аймгийн ЗДТГ-ын ЭБАТ аймгийн 
17 сумын Засаг дарга, орлогч дарга нарт 2021 оны 7 дугаар сарын 
01-ний өдөр “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
нь” сэдвээр цахим сургалтыг зохион байгуулж, сумдын 
удирдлагуудад мэдээлэл өгч ажилласан. 
Авлигатай тэмцэх газраас 2021 оны 10 дугаар сард зохион 
байгуулсан цахим уулзалтад аймгийн удирдлагууд, хэлтэс, 
агентлагийн дарга нар нийт 30 хүнийг оролцуулсан. 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас зохион байгуулж буй цахим 
сургалтанд 801, Төрийн албаны зөвлөлөөс “Пүрэв гариг” бүр зохион 
байгуулдаг сургалтанд 3680, Архивын ерөнхий газраас зохион 
байгуулсан цахим сургалтанд 384 албан хаагч тус тус хамрагдсан 
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байна. 
Түүнчлэн 17 сумын Засаг дарга, хөдөөгийн сумдын 79 багийн Засаг 
даргыг чадавхжуулах, шинэ хууль тогтоомжуудыг танилцуулах, 
авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
танхимын сургалтыг зохион байгуулж, сум, багийн Засаг дарга нарыг 
идэвхтэй хамруулсан. 
УИХ-ын гишүүн ХЗБХ-ны дарга С.Бямбацогт, УИХ-ын гишүүн 
Ш.Адьшаа болон аймгийн удирдлагууд хамтран Ховд аймгийн хууль 
сахиулах, тусгай чиг үүргийн байгууллагын албан хаагчидтай уулзаж 
хууль биелүүлж ажиллах, сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлж, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс ангид ажил үүргээ гүйцэтгэх талаар нэгдсэн 
зөвлөгөөн зохион байгуулсан. Тус зөвлөгөөнд нийт 250 орчим албан 
хаагч хамрагдсан.  

Авлигатай тэмцэх 
газраас бүрэн 
эрхийнхээ дагуу 
гаргасан шийдвэрийг 
биелүүлэх, хариуг 
хугацаанд нь мэдэгдэх 
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Авлигатай тэмцэх 
газраас хүргүүлсэн 
зөвлөмж, 
мөрдөгчийн 
мэдэгдэл, зөрчил 
арилгуулах албан 
бичгийн хүрээнд 
зохион байгуулсан 
арга хэмжээг 
хэрэгжүүлж 
тайлагнах 

Арга хэмжээг 
хэрэгжүүлж, 
тайлан 
хүргүүлсэн 
байх 

1. Авлигатай тэмцэх газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 
01/1004 тоот албан бичгээр "Зөвлөмж" ирүүлсэн. Зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг заалт бүрээр тооцож 2020 оны 10 дугаар сарын 20-нд 
АТГ-т хүргүүлсэн. Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг нийт 26 заалтаар 
тооцож биелэлт гаргасан. Хэрэгжилтийн дундаж хувь 97.6 хувь. 
2021 онд АТГ-аас зөвлөмж ирүүлээгүй. 
2. 2021 онд Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн 
мөрдөгчийн 3 мэдэгдэл ирснийг бүртгэн хяналтанд авч мэдэгдлийн 
мөрөөр дараах арга хэмжээг зохион байгуулсан. Тухайлбал 2 албан 
тушаалтан Эрүүгийн хуулийн 22.1 дүгээр зүйлд заасан “Эрх мэдэл, 
албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах” гэмт хэрэг үйлдсэн нь 
тогтоогдож яллагдагчаар татагдсан байна. 
Иймд сум, байгууллагын дарга нарт: 
- Төрийн албан хаагчдын дунд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх талаарх сургалтыг нэгдсэн хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөтэйгээр зохион байгуулах 
- Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн болон 
орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хууль, Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан 
хаагчийн ёс зүйн дүрэмд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг төрийн 
албан хаагчдад сурталчлан таниулах, үүрэгжүүлэх 
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- Төрийн албан хаагчдын сахилга, хариуцлагын талаар баримтлах 
хууль, журмын хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг сайжруулах, шүүхээр 
гэм буруутай нь тогтоогдсон, сахилгын зөрчил гаргах бүрт хуульд 
заасан сахилгын шийтгэлийг ногдуулж байх зэрэг үүрэг, чиглэлийг 
тодорхой хугацаатай хүргүүлж Хууль, эрх зүйн хэлтсийн зүгээс сум, 
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.  
3. 2021 онд зөрчил арилгуулах албан бичиг Ховд аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газарт ирүүлээгүй. 
Авлигын эсрэг хууль, Ашиг сонирхлын зөрчлийн хуулиудыг 
хэрэгжүүлж ажиллах талаар сум, байгууллагын удирдлагууд болон 
эрх бүхий албан тушаалтнуудад аймгийн Засаг даргын 2021 ны 10 
дугаар сарын 01-ний өдрийн 1/1429 тоот албан бичгээр чиглэл, 
зөвлөмж өгч ажилласан.  

2. Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, цахим үйлчилгээг хөгжүүлж, чанар хүртээмжийг сайжруулах, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг 
дээдэлж, төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 

Авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчил 
үүсгэх шалтгаан, 
нөхцлийг арилгуулах 
арга хэмжээ авах 
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Авлигын эрсдэл ба 
авлига гарах 
боломжийг 
бууруулах чиглэлээр 
холбогдох арга 
хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх 
/Үйлчилгээг 
цахимжуулах, ил тод 
байдлыг 
нэмэгдүүлэх, 
эрсдэлийн үнэлгээ 
хийлгэх г.м/ 

Шинэ шийдэл, 
технологи 
нэвтрүүлэх 
замаар үр 
дүнтэй арга 
хэмжээ 
зохион 
байгуулсан 
байх 

“Стандарттай Ховд”, “Хариуцлагатай тунгалаг төр”, “Цахим Ховд” 
аймгийн дэд хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж, төрийн бүх 
шатны байгууллагын сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгаж 
төрийн үйлчилгээг иргэдэд ил тод чанартай, тэгш хүртээмжтэй 
хүргэдэг мэргэшсэн ёс зүй, харилцаа хандлага сайтай төрийн албан 
хаагчтай “Авлига хүнд сурталгүй аймаг” болох зорилтын хэрэгжилт 
хангагдаж, чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001:2015 буюу 
(MNS ISO 9001-2016), Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны 
ISO:14001:2015 бүлэг стандартыг 9 байгууллага  үйл ажиллагаандаа 
нэвтрүүлж, анхны баталгаажуулалтын дагуу магадлан хянах аудит 
хийгдэж байна.   
2021 онд Жаргалант, Дарви, Дөргөн, Мянгад сумд чанарын 
удирдлагын тогтолцооны ISO 9001:2015 буюу (MNS ISO 9001-2016) 
стандарт нэвтрүүлэхээр “Менежмент ба ур чадварын хүрээлэн” ТББ-
тай гэрээ байгуулан зөвлөх үйлчилгээ авч эхэллээ. 
Төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаандаа стандарт нэвтрүүлснээр 
байгууллагуудын  үйл ажиллагаа, ажлын уялдаа холбоо сайжрах, 
баримт бичиг эмх цэгцтэй болох, ажлын давхардал хийдэл, хүнд 
суртлыг арилгах, албан хаагчдын мэдлэг ур чадвар, бүтээмжийг 
тасралтгүй ахиулах, улмаар төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж 
сайжрах боломж бүрдэж байна. 
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Төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх, байгууллага хоорондын 
уялдаа холбоо, мэдээллийн урсгалыг сайжруулах, хариуцлага, 
хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох зорилгоор аймгийн 17 
сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд “Төрийн 
байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны нэгдсэн систем”-ийг 
нэвтрүүлж, төрийн үйлчилгээг операторын тогтолцоонд 
шилжүүлснээр 2021 оны 12 дугаар сарын байдлаар 3300 орчим 
иргэнд 54 төрлийн үйлчилгээг нэг дороос олгох үйлчилгээ үзүүлсэн 
байна. 
Нийгмийн халамжийн 12 төрлийн 98 үйлчилгээг www.ehalamj нэгдсэн 
системд шилжүүлэн, цахимаар давхардсан тоогоор 62955 иргэнд 
үйлчилгээ үзүүлж, цахимжилт 80 хувьтай байна. Нийгмийн даатгалын 
үйлчилгээг иргэдэд ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй цахим хэлбэрээр 
хүргэж, иргэд E-баримт ашиглан эрүүл мэндийн даатгалаа төлөх, 
нийгмийн даатгалын ndaatgal.mn сайтад байрлах Е-daatgal цэснээс 
авч болох үйлчилгээг өргөжүүлэх, даатгуулагчид зориулсан 10-аад 
цэсийг ашиглан иргэн өөрийнхөө мэдээллийг регистрээр харах 
боломжтой болсон. 
Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах хүрээнд Татварын албанд ашиглаж 
байсан 20 гаруй програмыг "Татварын удирдлагын нэгдсэн систем"-д 
нэгтгэж, татварын бодлогыг оновчтой тодорхойлох, татварын албаны 
үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгож татвар 
төлөгчийн бүртгэл 100 хувь цахимжиж 53100 иргэн, 3302 аж ахуй 
нэгж байгууллага цахим бүртгэлд хамрагдан татвар төлөгчийн цахим 
үнэмлэхний QR кодыг уншуулж цахим төлбөрийн баримт үүсгэж, 
аймгийн хэмжээнд цаасгүй төлбөрийн баримт буюу QR код 
байршуулан 4000 хэрэглэгчийг бүртгэж амжилттай хэрэгжүүлэн 
ажилласнаар татвар төлөгчид үзүүлэх үйлчилгээний чанар 
сайжирлаа.  
2021 оны 12 дугаар сарын байдлаар  аймгийн хэмжээнд 115, сумдын 
түвшинд  286  ажил, нийт 401 худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулсан ба аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба нь 115 
ажлыг 100,0 хувь цахим системээр зохион байгуулж, цар тахлын 
хорио цээрийн үед  “zoom аппликэйшн” цахим системийг ашиглан  
хурлыг  зохион байгуулж, тендерийн баримт бичиг боловсруулах 
болон гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна.  



Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт хот байгуулалтын нэгдсэн 
тогтолцоог бэхжүүлж, орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх 
зорилтын хүрээнд төрийн үйлчилгээний цахим систем 
www.emongolia-д нэгдэж, www.egazar цахим хуудсаар дамжуулан 
иргэд төрийн үйлчилгээг цахимаар авах боломж бүрдүүлсэн. 

3. Төсөв, санхүү, аудитын үйл ажиллагааны удирдлага, хяналтыг сайжруулах, ил тод байдлыг хангах, төсвийн хөрөнгө, гадаадын зээл, 
тусламжийг үр ашигтай, зориулалтын дагуу зарцуулах, хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 

Улсын болон орон 
нутгийн төсөв, 
санхүүгийн 
удирдлагын 
тогтолцоог 
сайжруулах, ил тод, 
нээлттэй, 
хариуцлагатай байх 
зарчмыг мөрдүүлэх 
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Гадаадын зээл 
тусламж, Орон 
нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгөөр 
хэрэгжих хөрөнгө 
оруулалт болон 
төсөл, хөтөлбөр, 
арга хэмжээ бүрийн 
явц, гүйцэтгэлийг 
цахимаар хянах 
орчныг бүрдүүлж, 
нээлттэй, ил тод 
болгох, мэдээллийг 
сайжруулах 

Хөрөнгө 
оруулалт, 
төсөл, 
хөтөлбөрийн 
явц, 
гүйцэтгэлийг 
цахимаар 
хянах 
боломжийг 
судалж, 
хэрэгжүүлсэн 
байх 

Шилэн дансны цахим сайтад 5,0 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй гүйлгээг 
тухай бүр тавьж мэдээлж байгаагаас гадна улирал бүр аймаг, 
сумдын ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр арга хэмжээний 
зарцуулалтын танилцуулга гарган удирдлага, олон нийтийг 
мэдээллээр хангаж байна. 
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар  хэрэгжсэн 
төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг ОНХС-ийн 
http://192,168,23,58/ системд  сар бүр сумдын шивэлтийг  хянаж, 
мэдээллээ оруулаагүй сумдын санхүүжилтийг  түр зогсоох хүртэлх 
арга хэмжээ авснаар бүрэн хийгдэж, ТА-3 төслийн нэгжтэй хамтран 
ОНХС-ийн төлөвлөлт, зарцуулалтын талаар гарын авлага бэлтгэн 
иргэдэд хүргэж байна. 
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Төсвийн төсөл 
хэлэлцэхэд олон 
нийтийн оролцоог 
хангах 
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Орон нутгийн 
төсвийн төслийн 
талаар хэлэлцүүлэг 
өрнүүлэх, төсвийн 
төсөлд олон нийтийн 
саналыг авч тусгах 

Орон нутгийн 
төсвийн 
төслийг иргэд, 
олон нийтээр 
хэлэлцүүлэх 
нөхцөл 
бүрдсэн байх 

Орон нутгийн төсвийн орлого, зарлага, ОНХС, улсын болон орон 
нутгийн хөрөнгө  оруулалтын  2022 оны төслийг боловсруулах ажлын 
хүрээнд аймгийн ИТХ-ын ажлын алба, 17 сум болон Засаг даргын 
харьяа байгууллагуудын удирдлагад 3-4 удаа албан бичиг хүргүүлж 
төсвийн төсөлд тусгах саналуудыг авах ажиллагааг зохион 
байгуулсан.  
Иргэд олон нийтээс нийт 15 асуудлаар 8146 санал ирүүлсэн байна.  
Ковид цар тахлын улмаас олон нийтийг хамарсан танхимын 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдаагүй. 

90 

http://www.emongolia/
http://www.egazar/
http://192,168,23,58/
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Орон нутгийн 
төсвийн төсөлд 
санал авах 
хэлэлцүүлгийн 
талаар 
www.shilendans.com 
цахим хуудас болон 
бусад мэдээллийн 
хэрэгслээр иргэд, 
олон нийтэд 
мэдээлэл хүргэх 

Цахим хуудас 
болон бусад 
хэвлэл, 
мэдээллийн 
хэрэгслээр 
төсвийн 
төсөлд санал 
авах 
мэдээллийг 
хүргэж 
хэвшсэн байх 

Аймгийн албан ёсны хаяг болох www.khovd.gov.mn сайт, “Ховд 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газар”, “Жаргалант сумын ЗДТГ” цахим 
хуудас, “Khovdnews.mn” сайтаар төсвийн төслийн саналыг хуулийн 
хугацаанд цахимаар авч ажилласан. 
Иргэд олон нийтээс нийт 15 асуудлаар 8146 санал ирүүлснийг 
нэгтгэн эрэмбэлж төсвийн төсөлд тусгасан. 
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Аудитын дүгнэлтийн 
дагуу авах арга 
хэмжээ, хариуцлагын 
тогтолцоог 
сайжруулах 
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Иргэн, хуулийн 
этгээдэд учруулсан 
хохирлыг 
барагдуулсны 
улмаас захиргааны 
байгууллагад 
учирсан хохирлыг 
буруутай албан 
тушаалтнаар буцааж 
төлүүлэх тогтолцоог 
бүрдүүлэх 

Журмыг 
батлуулж, 
хариуцлага 
хүлээлгэх 
тогтолцоог 
бүрдүүлсэн 
байх 

Захиргааны ерөнхий хуулийн 103 дугаар зүйлд заасан гэм буруутай 
албан тушаалтнаар хохирлыг төлүүлэх үүргийн хүрээнд аймгийн 
Төрийн аудитын газраас 11 байгууллага, албан тушаалтанд 2021 
оны санхүүгийн тайланд авлагаар тусгуулах 12 удаагийн зөвлөмж, 
Буруутай албан тушаалтнаар төлүүлэх 1, аудитын тайланд өгсөн 1 
зөвлөмж, Санхүүгийн  хяналт, аудитын албанд хандаж хохирлоо 
барагдуулах 3 чиглэл нийт 17 арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна. 
Нийт дүн 113.935.1 сая төгрөг. Үүнээс буруутай албан тушаалтнаар 
нөхөн төлүүлсэн 1 арга хэмжээ, дээд шатны дотоод аудитын 
нэгжээрээ хохирлыг барагдуулах арга хэмжээ авч байгаа 4 арга 
хэмжээ байна. 
Аймгийн ЗДТГ-аас гэм буруутай албан тушаалтнаар хохирлыг нөхөн 
төлүүлэх 1 нэхэмжлэлийг иргэний хэргийн шүүхэд гаргаж, шүүхээс 
хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн. 

90 

Нийтийн албаны 
санхүүгийн дотоод 
аудит, хяналт 
шалгалтын үйл 
ажиллагаа, 
хариуцлагын 
тогтолцоог 
боловсронгуй болгох  

12 

Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн 
санхүүгийн дотоод 
аудитын хяналтын 
хараат бус байдлыг 
хангаж, хариуцлагын 
тогтолцоог 
боловсронгуй болгох 

Дотоод 
аудитын 
хяналтын 
хараат бус 
байдал 
дээшилж, 
хариуцлага 
сайжирсан 
байх  

Монгол Улсын Засгийн газраас 2016 онд Сангийн сайдын 107 дугаар 
тушаалаар баталсан "Санхүүгийн хяналт шалгалтын стандарт"-ыг 
мөрдөн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Мөн 2020 
онд Монгол Улсын Сангийн яам, дэлхийн банктай хамтран Улсын 
салбарын дотоод аудитын гарын авлагыг гаргаж, “УЛСЫН 
САЛБАРЫН ДОТООД АУДИТОРУУДЫН ЗӨВЛӨГӨӨН-2020” 
зөвлөгөөнийг улсын салбарт дотоод аудиторын үнэ цэнийг 
сурталчлан таниулах, улсын салбарын дотоод аудиторуудын мэдлэг, 
мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Сангийн яамны 
Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газраас санаачлан 
Дэлхийн банкны Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх 
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төсөлтэй хамтран 2020 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион 
байгуулахад Ховд аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 
дарга, улсын ахлах байцаагч 2 хүн хамрагдсан байна. Санхүүгийн 
хяналт дотоод аудитын үйл ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр 
мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, бааз суурийг бэхжүүлэх ажил нь маш 
чухал шаардлагатай байдаг тул энэ чиглэлээр Ховд аймгийн Засгийн 
даргын 2020 оны 09 сарын 16-ны өдрийн А/514 тоот захирамжаар 
албаны орон тоог шинэчлэн батлаж нийт 11 орон тоотой байхаар 
шинэчилсэн бөгөөд үүн дотор ахлах аудитор-1, дотоод аудитор-3 
байхаар байна. Аудитор, байцаагч нарын хараат бус байдлыг хангах 
үүднээс Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоол, 
Сангийн сайдын 2013 оны 29 дүгээр тушаалаар баталсан "Дотоод 
аудитын хорооны дүрэм"-д зааснаар Ховд аймгийн Засаг даргын 
2018 А/684 дүгээр захирамжаар дотоод аудитын хороог байгуулан 
хяналт шалгалтын дүн мэдээг уг хороогоор хэлэлцэн холбогдох 
шийдвэрүүдийг гарган ажиллаж байна. 

Байгууллагын үйл 
ажиллагааны ил тод, 
нээлттэй байдлыг 
сайжруулах 

13 

Авлигын эсрэг 
хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.4 
Шилэн дансны тухай 
хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1, 6.4 
Мэдээллийн ил тод 
байдал ба мэдээлэл 
авах эрхийн тухай 
хуулийн 7 дугаар 
зүйлийн 7.1.9-д 
заасан арга хэмжээг 
заасан хугацаанд 
албан ёсны цахим 
хуудас дээрээ 
байршуулж, иргэд 
олон нийт танилцах 
боломжоор хангах 

Хуулийн 
хэрэгжилтийг 
хангуулж, 
иргэдэд 
ойлгомжтой 
хүртээмжтэй 
байдлаар 
хүргэхэд 
анхаарсан 
байх 

Ховд аймгийн цахим хаяг www.khovd.gov.mn сайтыг 2018 онд 
Микролайнс ХХК 3 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр ашиглалтанд 
оруулсан. Мэдээ мэдээлэл, шийдвэрүүдийг цаг тухай бүр нь 
хариуцсан 2 мэргэжилтэн хуваарийн дагуу тогтмол оруулж хэвшсэн. 
7 хоногт 15-20 мэдээ мэдээлэл, 10-20 ширхэг захирамж, тушаал, 
сард ойролцоогоор 400-450 мэдээ мэдээлэл, 300-400 захирамж, 
тушаалыг байршуулж ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна. 
Орон нутгийн 2021 оны төсвийн төлөвлөгөө болон бусад мэдээллийг 
олон нийтэд ил тод нээлттэй мэдээлэх, аймгийн болон шилэн 
дансны вэб сайтад мэдээллүүдийг хуулийн хугацаанд байршуулан 
ажиллаж байна. 
2021 оны 11 дүгээр сарын 30-ний байдлаар аймгийн хэмжээнд 17 
сум, 150 байгууллагын 22277 мэдээллийг шилэн дансанд 
байршуулахаас 21547 мэдээллийг байршуулсан байна.  
Нийт байршуулсан 21547 мэдээллийн 19812 мэдээллийг хуулийн 
хугацаанд, 1735 мэдээллийг хугацаа хоцорч байршуулсан байна. 
Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 2347 мэдээллийг шилэн дансанд 
байршуулахаас 2248 мэдээллийг оруулсан байна.  
2248 мэдээллийн 2029 мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 219 
мэдээллийг хугацаа хоцроосон байна. Орон нутгийн төсөвт 

90 

http://www.khovd.gov.mn/


байгууллагын 19930 мэдээллийг шилэн дансанд байршуулахаас 
19299 мэдээллийг байршуулсан. 
Нийт байршуулсан 19299 мэдээллийн 17783 мэдээллийг хуулийн 
хугацаанд оруулсан байна. 

4. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн хяналт, иргэний нийгмийн байгууллагын үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлэн, 
идэвх санаачилгыг дэмжих зорилтыг хангах чиглэлээр 

Авлигын эсрэг олон 
улсын өдрийг 
тохиолдуулан соён 
гэгээрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

14 

Сургалт 
сурталчилгаа, 
нөлөөллийн ажлыг 
зохион байгуулах 

Сургалт, соён 
гэгээрүүлэх 
ажлын тоон 
үзүүлэлт  

Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг тохиолдуулан “Авлигын эсрэг 
үндэсний чуулган”-ыг танхим болон цахим хэлбэрээр зохион 
байгуулсантай холбоотойгоор аймгийн ЗДТГ-ын дарга, хэлтсийн 
дарга нар, Засаг даргын харьяа агентлагуудын удирдлагуудыг 
цахимаар оролцууллаа. 
Мөн аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтэс Ховд Их сургуультай 
хамтран авлигын эсрэг өдрийн хүрээнд “Авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлийн асуудал түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга зам, хүний 
эрхийн нөхцөл байдал” сэдвийн хүрээнд оюутнуудын дунд эрдэм 
шинжилгээний бага хурлыг амжилттай зохион байгуулж, шилдэг 
илтгэл хэлэлцүүлсэн эхний 3 оюутныг шалгаруулан өргөмжлөл, үнэ 
бүхий зүйл, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулсан. 
Авлигын эсрэг өдрийн хүрээнд 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр 
аймгийн ИТХ-ын ажлын албанаас зохион байгуулсан 17 сумын ИТХ-
ын дарга, нарийн бичгийн дарга нарт зориулсан сургалтанд “Авлига 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудал, мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлт” сэдвээр 50 минутын мэдээлэл өгч, сонирхсон асуултад 
нь хариулт өгч ажилласан. 
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Байгууллагын 
удирдлагын авлигатай 
тэмцэх хүсэл 
эрмэлзэл, санаачилга 
өрнүүлэх 
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Авлигын эсрэг 
төрийн болон төрийн 
бус байгууллага, 
хувийн хэвшлийн 
байгууллагаас 
гаргасан санал, 
санаачилга, аянд 
нэгдсэн байдал 

Дэмжиж, 
нэгдсэн 
байдал 

Авлигатай тэмцэх газраас уламжлал болгон зохион байгуулдаг "Зөв 
зөвд шударга зөв" аянд нэгдэж аймгийн төрийн байгууллагуудын 
хэмжээнд амжилттай зохион байгуулсан. 
21 аймаг дотроос анх удаа Ховд аймгийн Засаг дарга, ажил олгогч 
эздийн холбоо, үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, хөдөлмөр, нийгмийн 
зөвшилцлөлийн 3 талт хэлэлцээр 2021-2022 онд хамтран ажиллах 
гэрээг 4 зорилтын хүрээнд 25 арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжилтийн 
ханган зохион байгуулж байна. 
Аймгийн хэмжээний төрийн болон төрийн бус байгууллагуудаас энэ 
чиглэлийн аян, арга хэмжээг ковид-19 цар тахлын улмаас 
шалтгаалан олон нийтийн дунд энэ онд зохион байгуулаагүй.  
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Төрийн байгууллага, 
хувийн хэвшлийн 
хооронд байгуулах 
аливаа гэрээ 
хэлэлцээрт авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх 
асуудлыг тусгах 
талаар зохион 
байгуулалтын арга 
хэмжээ авах 

Авч 
хэрэгжүүлсэн 
зохион 
байгуулалтын 
арга хэмжээ 

Ховд аймаг нь 2021 оны 11 дүгээр сард Ховд аймгийн Дарви сумын 
нутагт орших Хөшөөтийн нүүрсний ордод ашигт малтмалын 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “МоЭнКо” ХХК-тай хамтран 
ажиллах гэрээг байгуулсан. Тус гэрээний хамтын ажиллагааны 
зарчимд “Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангаж, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс ангид байх” гэсэн зарчмыг тодорхойлж 
оруулсан. 

Мөн гэрээнд ил тод байдлыг хангах хүрээнд: 
-Мэргэжлийн болон иргэний нийгмийн байгууллагаар хяналт хийлгэх, 
олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын тайланг 
иргэдэд мэдээлэх ажлыг орон нутгийн дэд зөвлөлтэй хамтран зохион 
байгуулах  
-Компанийн зарласан ажлын байр болон бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авахтай холбогдсон мэдээллийг орон нутгийн иргэд, 
байгууллагад хүргэж, ил тод, нээлттэй хэлбэрээр сонгон 
шалгаруулалтанд оролцох боломжийг бүрдүүлэх 
-Компани нь орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, 
тэднийг сургалтанд хамруулах талаар орон нутгийн хөдөлмөрийн 
байгууллагатай хамтран ажиллаж, шаардлагатай ажлын байр болон 
түүнд тавигдах шаардлагыг ил тод, нээлттэй хэлбэрээр нийтэд 
зарлах 
-Ховд аймаг нь Хөшөөт хөгжлийн сангийн хөрөнгийг зориулалтын 
дагуу зарцуулах бөгөөд зарцуулалтын дэлгэрэнгүй тайланг Ховд 
Хөшөөт Хөгжил Сангаас тухайн жилийн 12 дугаар сард багтаан 
Компанид албан ёсоор ирүүлж, тайланг өөрийн цахим хуудсаар 
дамжуулан нийтэд, ил тод мэдээлнэ.  
-Сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй төсөл, арга 
хэмжээний талаарх мэдээллийг Ховд аймаг, Хөшөөт Хөгжил Сангийн 
зүгээс олон нийтэд тогтмол хүргэж, сурталчлах ажлыг зохион 
байгуулна. 
-Төслийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнг нийтэд мэдээлнэ. 
-Компани уг гэрээнд зааснаас бусдаар улс төрийн нам, төрийн 
байгууллага, албан тушаалтнаас ирүүлсэн хандив, тусламжийн 
хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзана. 
-Гэрээний ил тод байдлыг хангах зорилгоор тухайн орон нутгийн 
иргэдэд гэрээ байгуулсан талаар мэдээлж,  гэрээ, түүнтэй 
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холбогдсон баримт бичгийг талууд өөрийн цахим хуудсанд ажлын 3 
хоногийн дотор  байршуулна гэх зэргээр ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
ангид байх, ил тод, нээлттэй байх арга хэмжээнүүдийг аймгийн ЗДТГ-
аас санаачлан гэрээнд оруулсан болно. 

Авлига, ашиг 
сонирхлын эсрэг гэмт 
хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, 
хүний эрхийн 
чиглэлээр АСК-2021 
зохион байгуулах  

17 
АСК-2021 
тэмцээнийг зохион 
байгуулах 

Тэмцээн 
зохион 
байгуулж 
иргэд, албан 
хаагчдыг 
оролцуулсан 
байдал /тоон 
үзүүлэлтээр/  

Тус тэмцээнийг Ковид-19 цар тахалтай холбогдуулан 2021 онд 
зохион байгуулах боломжгүй болсон боловч 2022 оны 1 дүгээр 
улиралд багтаан зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. 
 

 

50 

5. Шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэн, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулж, авлигын эсрэг 
боловсролыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 

Авлигын эсрэг хууль 
тогтоомжийг иргэдэд 
сурталчлах, соён 
гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааны 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх  
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Авлигатай тэмцэх 
газраас бэлтгэсэн тв 
шторк, инфографик, 
видео график, 
нийтлэл, теле 
зохиомж, зурагт 
хуудас, цахим ном, 
гарын авлага зэргийг 
тухайн орон нутгийн 
хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл, албан ёсны 
цахим хуудас болон 
нийгмийн сүлжээ 
/фэйсбүүк, твиттер/, 
мөн лед дэлгэц, 
сурталчилгааны 
самбарт байршуулж 
иргэд, олон нийтэд 
мэдээлэл хүргэх 

Үр дүнг тооцож, 
тайлагнасан 
байх 

Авлигатай тэмцэх газартай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу 15 
төрлийн шторк, богино хэмжээний киног аймгийн албан ёсны сайт 
Khovd.gov.mn болон ЗДТГ-ын цахим хуудсаар /дагагчдын тоо 18000/, 
мөн “Эрх зүйн мэдээлэл сурталчилгаа” цахим хуудас, Ховд аймгийн 
нэгдсэн групп /дагагчдын тоо 168000/ зэрэг сошиаль сувгуудаар олон 
удаагийн давтамжтайгаар нийтэд хүргэж сурталчилсан. Тус сайтуудаар 
давхардсан тоогоор нийт 11200 орчим хандалт авч иргэдэд хүргэсэн 
байна. 
Хамтран ажиллах төлөвлөгөө болон "Зөв зөвд шударга зөв" аяны 
хүрээнд АТГ-аас ирүүлсэн 15 төрлийн шторк, богино хэмжээний киног 
аймгийн төв ард аюушийн талбайд байрлах дэлгэцээр 5 өдрийн турш 
өдөрт 250-300 удаагийн давтамжтайгаар ойролцоогоор 2500 орчим 
хүнд тус сурталчилгааг хүргэж ажилласан. Цаашид орон нутгийн 
телевизүүдтэй гэрээ байгуулан мэдээллийн давтамжийг 
нэмэгдүүлэхийг зорьж байна. 
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19 
Авлигатай тэмцэх 
газраас санаачилсан 
аян, арга хэмжээг 

Дэмжиж 
хамтран 
ажиллан үр дүнг 

Авлигатай тэмцэх газраас уламжлал болгон зохион байгуулдаг "Зөв 
зөвд шударга зөв" аяныг аймгийн төрийн байгууллагуудын хэмжээнд 
амжилттай зохион байгуулсан. 
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байгууллага, салбар 
нэгж, нутаг дэвсгэрийн 
онцлогт тохируулан 
зохион байгуулах 

тооцсон байх Аяны хүрээнд АТГ-аас ирүүлсэн 15 төрлийн шторк, богино хэмжээний 
киног аймгийн төв ард аюушийн талбайд байрлах дэлгэцээр 5 өдрийн 
турш өдөрт 250-300 удаагийн давтамжтайгаар ойролцоогоор 2500 
орчим хүнд тус сурталчилгааг хүргэж ажилласан. 
Тус аяны хүрээнд болон АТГ-тай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний 
дагуу 15 төрлийн шторк, богино хэмжээний киног аймгийн албан ёсны 
сайт Khovd.gov.mn болон ЗДТГ-ын цахим хуудсаар, мөн “Эрх зүйн 
мэдээлэл сурталчилгаа” цахим хуудсаар олон удаагийн 
давтамжтайгаар нийтэд хүргэж сурталчилсан. Тус сайтуудаар 
давхардсан тоогоор нийт 11200 орчим хандалт авч иргэдэд хүргэсэн 
байна. 
Мөн Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн палкат, ном гарын авлагыг 
сумдын ЗДТГ болон албан байгууллагуудад хуваарилж, хүргүүлэх 
ажлыг зохион байгуулсан. Палкат 40 ширхэг, ном 35 ш, мэдүүлэг 
гаргачдад зориулсан гарын авлага 60 ш 
бусад материал 50 ширхэгийг хүргүүлсэн байна. 
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Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааг мэдээлэн 
сурталчлах “Шударга 
ёс, хөгжил дэвшилд 
110” мэдээллийн 
самбар ажиллуулах 

Мэдээллийг 
тогтмол 
шинэчилж, 
мэдээ 
мэдээллийг 
тухай бүр 
байршуулсан 
байх 

"Авлигын эсрэг хамтдаа" мэдээллийн самбарыг нутгийн удирдлагын 
ордны 2 давхарт байрлуулан ажиллуулж байна. Мэдээллийн самбар нь 
хууль тогтоомж, хууль, үйл ажиллагаа, УИХ-ын тогтоол, Засгийн газрын 
тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, сайдын тушаал, аймгийн ИТХ болон 
Засаг даргын шийдвэр, авлигын индекс, зөвлөмж, мэдээ мэдээлэл, 
сурталчилгаа, хууль зүйн зөвлөгөө гэсэн булангуудтай. Тус самбарын 
эрх зүйн актын мэдээллүүдийг улирал тутам, мэдээ мэдээлэл, 
сурталчилгаа, хууль зүйн зөвлөгөө булангийн мэдээллүүдийг сар тутам 
шинэчилдэг. 
Мөн нутгийн удирдлагын ордны 1 давхарт "Эрх зүйн хөтөч" буланг 
тогтмол ажиллуулдаг. Энэ булангаар авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 
ном, гарын авлага, тараах материалыг иргэдэд хүргэж ажилладаг. 
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Авлигын эсрэг 
сургалт зохион 
байгуулах, албан 
хаагч нараа 
Авлигатай тэмцэх 
газраас зохион 
байгуулах сургалтад 
хамруулах  
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Авлигын эсрэг 
сургалтын санал, 
захиалгыг 
төлөвлөгөөнд 
тусгуулахаар 
Авлигатай тэмцэх 
газрын УССГХ-т 
хүргүүлсэн байх 

Сургалтын 
захиалгыг 
хүргүүлсэн 
байх 

1.Авлигын эсрэг сургалтад хамруулах талаар Ховд аймгийн төрийн 
болон төрийн бус байгууллагуудын сургалтын саналыг 2021 оны 01 
дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор АТГ-ын Урьдчилан сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх хэлтэст хүргүүлсэн. Тус саналд 25 байгууллагын 209 
албан хаагч болон бусад хүмүүсийг оролцуулахаар санал хүсэлтээ 
хүргүүлсэн. 
2.Авлигын эсрэг сургалт, сурталчилгааны сургагч багшаар бэлтгэх 
аймгийн 17 сумын хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, 
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Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, Эрүүл мэндийн газрын ЭБАТ-
ууд, Аймгийн ЗДТГ-ын холбогдох албан тушаалтан, 
мэргэжилтнүүдийг оролцуулахаар саналаа хүргүүлсэн. 
3.АТГ-аас зохион байгуулах уулзалт, хэлэлцүүлэг, семинарт оролцох 
55 хүний саналыг мөн дээрх хугацаанд хүргүүлсэн болно. 
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Авлигатай тэмцэх 
газраас зохион 
байгуулдаг авлигын 
эсрэг анхан болон 
давтан сургалтанд 
албан хаагчдаа 
хамруулсан байх 

Сургалтанд 
хамрагдсан 
албан 
хаагчийн тоо 

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх 
хэлтсээс зохион байгуулсан авлигын эсрэг анхан шатны цахим 
сургалтад 80 төрийн албан хаагчийг хамруулсан. 
Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний 
хэлтсээс 6 дугаар сард “Шинээр томилогдсон ЭБАТ-уудад зориулсан” 
цахим сургалтанд аймаг, сумын нийт 25 эрх бүхий албан тушаалтан 
/ЭБАТ/-ыг оролцуулсан. 

100 

23 

Авлигын эсрэг 
сургалт, 
сурталчилгаа, соён 
гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааг өөрсдийн 
нөөц бололцоо, 
сургагч багшаар 
дамжуулан иргэд, 
хүүхэд залууст 
шинэлэг арга 
хэлбэрээр зохион 
байгуулах 

Сургалт, 
сурталчилгаа, 
соён 
гэгээрүүлэх 
арга 
хэмжээнд 
хамрагдсан 
иргэдийн тоо 

“Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор төрөөс санхүүжилт 
олгох үйл ажиллагаанд нээлттэй ил тод шударга байдлыг хангах нь” 
сэдэвт цахим сургалтыг Германы “Бэст” төсөлтэй хамтран зохион 
байгуулсан бөгөөд сургалтанд аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар, 
Худалдан авах ажиллагааны алба, аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн 
мэргэжилтнүүд нийт 15 албан хаагч хамрагдсан. 
ЗДТГ-ын ЭБАТ бие даан аймгийн төвийн 4 байгууллагад “Ашиг 
сонирхлын зөрчил гэж юу вэ? Түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” 
сэдвээр танхимын сургалтыг тус бүр байгууллага дээр нь 2021 оны 
10,11 дүгээр саруудад зохион байгуулсан. Нийт 65 албан хаагч 
хамрагдсан.  
Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөгчөөс ирүүлсэн мэдэгдлийн хүрээнд 
болон Хууль, эрх зүйн хэлтсээс хүргүүлсэн чиглэлийн дагуу аймгийн 
17 сум, Засаг даргын 22 агентлаг дотоод нөөц бололцоондоо 
тулгуурлан авлигын эсрэг сургалтыг сум, байгууллагын хэмжээнд 
зохион байгуулсан. Сургалт зохион байгуулсан талаар 11 
байгууллага тайлангаа ирүүлээд байна. 
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