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АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

БАЙГУУЛЛАГЫН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ АЖИЛЛАЖ БУЙ  

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ТҮҮНИЙ ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ  

АЖЛЫН ТАЙЛАН 

2014 оны 03 дугаар сарын  20-ны  өдөр  

      
   

 Монгол   улсын  Засгийн  газрын   2013 оны  322 дугаар  тогтоолыг   үндэслэн   нутгийн 

захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг хангах талаар зохион 

байгуулсан ажлыг Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн болон нутгийн 

захиргааны бүх шатны байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт”-ийн 

дагуу хэрэгжилтийг нэгтгэн гаргаж хяналт шинжилгээ хийж ажиллалаа.  

Дээрх үзүүлэлтийн дагуу:    

 Үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг 11  заалт 

  Хүний  нөөцийн  бодлогын  ил тод байдлыг  6 заалт 

  Төсөв  санхүүгийн  ил тод байдлыг  7  заалт 

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

ажиллагааны ил тод байдлыг 10 заалт  

               Нийт 4 зорилтын  34 заалаар тус тус  хэрэгжилт гарган хяналт шинжилгээ хийж биелэлт үр 

дүнг  шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлэхэд  дунджаар 94,0 хувийн биелэлттэй хэрэгжүүлсэн байна.   

Аймгийн хэмжээнд байгууллагын ил тод нээлттэй байдлыг хангах чиглэлээр удирдлага, 

зохион байгуулалтын нилээдгүй арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэнээс гол ажлуудыг дурдвал:  

 Иргэний танхимаар хийх нээлттэй хэлэлцүүлэгийн төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлсэн 

 Төсвийн, Шилэн дансны, ТХБАҮХАТХ  хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр төрийн албан хаагчдад 

үе шаттай сургалтуудыг зохион байгуулсан 

 Бүх байгууллагыг Вэб сайттай болгон аймгийн сайтад холбоос үүсгэсэн 

 Аймаг, сумын төрийн болон төсөвт байгууллагад 143 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг шалгаж 

эрчимжүүлсэн 

 Сум, агентлагийн дарга нарын үр дүнгийн гэрээнд төрийн албан хаагчийн ёс зүй, шударга 

байдлыг хангаж удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэх талаарх ажлыг хавсралтаар тусган 

хэрэгжүүлж эхэлсэн 

   Орон нутгийн бодлого шийдвэрийн төслийг иргэдээр хэлэлцүүлэн саналыг тусгах ажлыг 

өргөжүүлсэн 

 Жил бүр төрийн албан хаагчид болон шат шатны байгууллагын удирдлагууд “Авлигаас ангид 

байх амлалт”-ыг гарын үсгээр баталгаажуулан үр дүнгийн гэрээний хавсралт болгон 

хэрэгжүүлдэг 

 “Мэдээллийн цонх” А3 хэмжээтэй  сэтгүүлийг сар бүр гарган иргэдэд хүргэдэг болсон 

 “Нутгийн удирдлагын ордноос мэдээлж байна” нэвтрүүлгийг 7 хоног бүр орон нутгийн бүх ТҮ-

ээр гаргадаг 

 Аливаа сонгон шалгаруулалтыг нийтэд ил тод мэдээлэх ажлыг хэвлэл мэдээллийн олон 

хэлбэрээр ил тод мэдээлж ажилласан 
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 Төрийн үйлчилгээний чанар үр дүнгийн талаар ИНБ, иргэдийн оролцоотой санал асуулгыг 

авч ажиллаж байгаа 

 Байгууллага бүр ил тод байдлыг хангах “Самбар”-тай болж мэдээллээ шинэчлэхэд ахиц 

гарсан байна.  

Ил тод, нээлттэй байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын хүрээнд   

гарсан үр дүнтэй ажлуудаас:  

       Төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах ажлыг 

эрчимжүүлснээр  мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүллээ. 

Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын Олон 

нийттэй харилцах 

албанаас аймаг, сумын 

төрийн болон төсөвт 

байгууллагын үйл 

ажиллагааны ил тод 

байдлыг газар дээр нь 

шалгаж, чиглэл удирдамжаар хангаж энэ хүрээнд “Мэдээллийн самбар”-ын мэдээллийг шинэчлэх, 

вэб сайттай болгон аймгийн сайтад холбох, “Иргэд хүлээн авах"  төвд агентлаг албадын мэдээлэл 

бүхий хавтасыг байгууллага бүрт нээж мэдээллийн хүртээжийг нэмэгдүүлсэн байна.    

Төрийн албан хаагдын  ёс зүйн  дүрмийг хэрэгжүүлж сахилга хариуцлагыг 

өндөржүүлсэн байна.                                                

Төрийн захиргааны  албан хаагчдын  албан хаагчийн  ёс  зүйн  дүрмийн  хэрэгжилтийг   зохион 

байгуулах,  ёс зүйн  зөрчлийг  хянан  шийдвэрлэх  журам”-ыг  үндэслэн зохих байгуулагуудад “Ёс 

зүйн хороо”-г байгуулж ажилласнаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 1, сумдад 15, 

агентлагуудад 11, бүгд 27 хороо үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2014 оны байдлаар Төрийн албаны 

тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.2 дох заалтаар тус бүр 1, ёс зүйн зөрчил үл хамаарах 

гэж үзсэн 1, нийт 3 хүний ёс зүйн зөрчлийн асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн байна.  2014 онд  

аймгийн салбар зөвлөлийн нэр дээр нийт 7 өргөдөл гомдол ирж хууль, журмын дагуу 100% 

шийдвэрлэж хариуг цаг хугацаанд нь өгсөн байна. 

 

Төрийн албаны үйл ажиллагаанд авилга, ашиг сонирхлын зөрчил гарахаас урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж хэвшлээ. 

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 5.0 сая төгрөгийн төсөв батлуулан ажилласан байна. 

Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд жил бүр төрийн албан хаагчид, бүх шатны удирдлагууд “Авилгаас 

ангид байх амлалт” авч өөрийн байгууллагыг “Авилгагүй бүс” болгон зарлах ажил тогтмолжсон.  Мөн 

жил бүр иргэдээс авилга, хээл, хахуулын холбогдолтой асуудлаар саналын хайрцгаар болон санал 

асуулгаар авч дүнг нийтэд мэдээлэх ажил хэвшил болсон. Сум, агентлагийн дарга нарын үр дүнгийн 

гэрээнд төрийн албан хаагчийн ёс зүй, шударга байдлыг хангаж, удирдлагын манлайллыг 

хэрэгжүүлэх талаарх ажлыг хавсралтаар тусган хэрэгжүүлж эхэлсэн нь үр дүнгээ өгсөн байна. Мөн 
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иргэд олон нийтэд төрийн алба, төрийн үйлчилгээг сурталчлах, мэдээллийн ил тод байдлыг     хангаж 

ажиллах чиглэлээр 60.0 сая төгрөг төсөвлөн үйл ажиллагааг нь сайжруулж иржээ.  

   Иргэдийн өргөдөл гомдлын тоо буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Иргэдийн өргөдөл санал хүсэлтийг “70530001”утас,  

бичгээр, амаар,  хайцгаар, санал асуулгаар, цахимаар, 

уулзалт, хэлэлцүүлгээр зэрэг олон хэлбэрийг ашиглан 

авах, сонсох ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

2014 оны жилийн эцсийн байдлаар Өмнөговь аймгийн 

Засаг даргын Тамгын газарт 492, бүх сумдын Засаг 

даргын Тамгын газарт 11562, нийт 12054 өргөдөл, 

гомдол санал хүсэлт ирснийг хүлээн авч холбогдох 

хууль журмын дагуу шийдвэрлэж ажилласан байна.  

Иргэдээс төрийн байгууллагад хандсан өргөдөл 

гомдлын тоо  урьд оноос 1483 –аар буурсан  үзүүлэлттэй байна.      

 

Иргэдийн оролцоог ханган, тэдний саналыг авч судлан орон нутгийн бодлого 

шийдвэрт тусгах ажилд ахиц дэвшил гаргалаа. 

          Тайлант онд “Иргэний танхим”-

аар хэлэлцүүлэг хийх ажлын 

төлөвлөгөө гарган ажилласнаар 

иргэдийн оролцоо нэмэгдэж, иргэдийн 

саналд нийцсэн үндэслэл бүхий 

бодлого шийдвэр гаргах, төрийн ажил, 

үйлчилгээнд ахиц дэвшил бий болох, 

хариуцлага сахилгыг сайжруулахад 

нөлөөлж байна. 2014 онд 13 удаагийн 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулсны дотор 

иргэд рүү чиглэсэн орон нутгийн 5 дэд хөтөлбөрийн төслийг хэлэлцүүлэн, саналыг авч тусган АИТХТ-

ийн тогтоолоор батлан хэрэгжүүлсэн байна. Мөн ”Санаачлагыг дэмжиж, судалгаанд суурилж, 

үйлчилгээнд чиглэсэн ухаалаг төрийн зарчмыг хэрэгжүүлэхэд авах арга хэмжээ”, “Том төрөөс 

ухаалаг төр лүү - Ухаалаг төрийн зарчмыг хэрэгжүүлэх нь”, “Тендэр түүний ил тод байдал ба бүтээн 

байгуулалтыг чанар”, ”Төсвийн төслийг боловсруулахад иргэдийн оролцоог хангах” зэрэг сэдвүүдээр 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан байна. Нийт хэлэлцүүлэгт 3429 иргэн оролцож, 1242 санал гарсны 

60 хувь буюу 751 саналыг удирдлагын шийдвэрт тусгасан байна.   

 

  Төрийн албан хаагчдийн сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтыг ил тод 

мэдээлэх, шударга өрсөлдөх боломжийг бүрдүүллээ.  
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 Төрийн албаны удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалтыг 2014 онд нийт 6 удаа 

зохион байгуулж, зарыг орон нутгийн бүхий л хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хүргэн сурталчилж 

иргэдийн оролцоог хангаж байна.  

 Мөн шалгалтыг шударга, өрсөлдөх боломжийг бүрдүүлж шалгалтын танхимд камер, 

коридорт телевиз байрлуулан бүх үйл ажиллагааг хяналт тавин харж байх боломжийг бүрэн 

бүрдүүлж ажиллаж эхэлснээр  аливаа гомдол маргаан гарах явдлыг бүрмөсөн арилгаж чадсан 

байна.  

 

     Худалдан авах  ажиллагааны ил тод, нээлттэй  байдлыг  нэмэгдүүлж  ажиллалаа. 

    Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан 

авах ажиллагааны ил 

тод байдлыг хангаж 

ажиллах хүрээнд 

тендерийн баримт 

бичиг, тендер 

шалгаруулалтыг явуулах журам болон тендерийн урилгыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр "Ардчилал 

сонин", "Өглөөний сонин"-д байршуулан нийтэд мэдээлж, цахим хуудас/www.omnogovi.gov.mn, 

www.e-procurement/-т байршуулан, мэдээлэлийн самбарт  тухай бүр  тогтмол шинэчилж үйл 

ажиллагаагаа явуулж хэвшсэн  байна.  

 

 

 Байгууллагын соёл, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны нээлттэй байдлын 

талаархи сэтгэл ханамжийн судалгааг жил бүр авч, дүнг ил тод танилцуулан, үйл ажиллагааг 

нь үнэлж хэвшлээ.        

 Төрийн ажил, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор нутгийн захиргааны 

байгууллага бүр иргэд, үйлчлүүлэгчдээсээ  судалгаа авч, үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Жил бүрийн 

аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн ажлын хэсэг бүх сумдад  ажиллах үед ИНБ-ын 

төлөөллийг бие даалган оролцуулж иргэдээс санал асуулга авч судлан ажиллаж ирсэн байна.  
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Судалгааг үндэслэн сум байгууллага хамт олны ажлыг дүгнэхэд харгалзах үзүүлэлт болгон 

хэрэгжүүлж байна.  

 

Мэдээллийн шуурхай хүртээмжийг нэмэгдүүлснээр ил тод, нээлттэй  байдлыг хангахад ахиц 

гаргалаа. 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас “ Мэдээллийн 

цонх” хэвлэлийг  сар бүр гарган сум байгууллага иргэдэд 

хүргэснээр иргэдийн талархлыг хүлээгээд байна. Мөн сум 

байгууллага бүр “Нутгийн удирдлагын ордноос мэдээлж 

байна” нэвтрүүлгээр тогтсон хуваарийн дагуу мэдээллээ 

тогтмолжуулж иржээ. Малчдын саналыг хэрэгжүүлэн хөдөө 

орон нутгийн мэдээлэл, малчдын ажил үйлс, амьдрал, 

холбогдох мэдээллээр нэвтрүүлэг бэлтгэн “Малчин” ТҮ-д өгч 

нэвтрүүлж эхэлсэн нь малчдын  талархалтай байна.   

 

         2014 онд Засгийн газрын  2009 оны 143 дугаар 

тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг сум байгууллагын удирдлага, 

төрийн албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээнд тусган, төрийн 

үйлчилгээний ил тод, нээлттэй байдлыг хангахад амжилттай 

ажилласанаар шалгуур үзүүлэлтийн заалтуудыг дунджаар 

94,0 хувьтай хэрэгжүүлсэн байлаа.   
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