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Хөтөлбөрийн зорилт 
 

Õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýý 
 

Õóãàöàà 
 

Õàðèóöàõ àæèëòàí 

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; 

 

 
1.Сул орон тооны зарыг цахим 
хуудсандаа байршуулах 
 
 

Тухай бүр 

Энэ онд МЭХЦХХ-ийн  малын эмч, улсын 
байцаагчийн 1 сул орон тооны захиалгыг Төрийн 
албаны салбар зөвлөлд хүргүүлж, ажлын байр 
зарласан. 

Хэрэгжилт 100.0 хувь 
 

2.Сул орон тоог нөхөхдөө Төрийн 

албаны дүгнэлт, Авилгатай тэмцэх 

газрын дүгнэлтийг  үндэслэн 
томилох 

Тухай бүр 
 

Хугацаа болоогүй 

2 

 
 
 
 

Төрийн үйлчилгээний нээлттэй 

байдлыг хангаж, цахим үйлчилгээг 

хөгжүүлж чанар хүртээмжийг нь 

сайжруулах, үйлчлүүлэгчийн эрх 

ашгийг дээдэлж, төрийн албан 

хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх; 

3.Байгууллагын вэб сайт, facebook  
хаягийг нээлттэй ажиллуулж, 

хүртээмж чанарыг дээшлүүлэх 

жилд Вэб сайт ажиллуулах, иргэдийг мэдээллээр хангах 
журмыг шинэчлэн боловсруулж, хүний нөөц 
хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны 
тодорхойлолтонд программ хангамж, сургалт, 
мэдээ мэдээллийн чиг үүргийг тусган хариуцлагыг 
өндөрсгөн ажиллаж байна. Тус газрын ил тод 
байдлыг хангах хүрээнд bulgan_hhaag.gov.mn вэб 
сайт ажиллуулж,  газрын даргын шийдвэр,    тайлан 
мэдээ, цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг байнга 
шинэчлэн тавьж байна.  Мөн Шилэн данс цэсэнд 
жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан,  аудитын 
дүгнэлт, сарын төсвийн гүйцэтгэлийг байршуулан 
ажиллаа.     Орон нутгийн мэргэжилтнүүдтэй түргэн 
шуурхай харилцах, мэдээ мэдээлэл хүргэх 
фасебүүк групп хуудас, “АBLE”  программыг бүрэн  
ажиллуулж байна.   

 
Хэрэгжилт 100.0 хувь 

 
4.“Нээлттэй хаалга”-арга хэмжээг 
зохион байгуулах, байгууллагын 

үйл ажиллагаа, авилын эсрэг хууль 

Хагас бүтэн 
жилд Хугацаа болоогүй.  



тогтоомжийг сурталчлах, иргэдийн 

санал хүсэлтийг хүлээн авах 

5.Салбарын чиглэлээр  
боловсруулж байгаа бодлогын 

баримт бичгийн төслийг олон 
нийтэд танилцуулах, харилцан 
санал солилцох 

Тухай бүр Аймгийн худалдаа, үйлчилгээ зохицуулах нийтлэг 
журмын төслийн хэлэлцүүлэгийг 04 сарын 24-ны 
өдөр зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт  МХГ, СХЗХ-
ийн холбогдох мэргэжилтнүүд болон  30 гаруй 
бизнес эрхлэгчид  оролцож, санал бодлоо 
солилцлоо. Хэлэлцүүлгээс гарсан саналыг журамд 
тусган 06 сард дахин хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулахаар болов. 

Хэрэгжилт 40.0 хувь 
 

6.Төрийн албан хаагч нэг бүрийн 

ажил үүргийн хуваарь, ажлын 
байрны тодорхойлолтыг баталж 

мөрдүүлсэн байх 

2-р улиарл Төрийн албан хаагч нэг бүрийн ажил үүргийн 
хуваарь, ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн 
батлуулж ажиллаж байна.  Ажилтан албан хаагчдын 
ажил үүргийн хуваарийг хэвлэж самбарт,  мөн вэб 
сайтад байршуулсан.  
 

Хэрэгжилт 70.0 хувь 
 

7.Хариуцсан ажил, үүргийн 
чиглэлийн талаарх мэдээллийг 
цахим хуудсаараа нээлттэй болгох 

1-р улирал 

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; 

 

8.Тухайн жилийн төсөв 
 
Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл 
 

Дараа жилийн төсвийн төсөл /цахим 
хуудсандаа байр-шуулах 

 
 

1-р улирал 

Цахим хуудсанд болон шилэн дансны сайтад 
байршуулсан. 

 
 
 

Хэрэгжилт 700.0 хувь 
 

9.Жилийн эцсийн санхүүгийн 
тайлан / цахим хуудсандаа 
байршуулах 

2-р улирал 2017 оны санхүүгийн тайланг  цахим хуудсанд болон 
шилэн дансны сайтад байршуулсан. 

Хэрэгжилт 100.0 хувь 
 

10.Санхүүгийн тайланд хийсэн 

аудитын дүгнэлт бүрэн эхээр нь 
цахим хуудсандаа байршуулах 

2-р улирал 2017 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын 

дүгнэлтийг цахим хуудсанд болон шилэн дансны 
сайтад байршуулсан. 

Хэрэгжилт 100.0 хувь 
 

11.Тухайн жилийн төсөвт орсон 

өөрчлөлтийн талаар мэдээлэх 

Хагас бүтэн 
жил 

Өөрчлөлт ороогүй 

12.Гадаадын зээл, тусламжаар 

хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр, 

түүний хэрэгжилтийн талаарх 
мэдээллийг цахим хуудсандаа 
байршуулах 

жилд 

Хугацаа болоогүй  



13.Цахим хуудас дахь шилэн данс 
цэсэнд мэдээлэл оруулах, засгийн 

газрын 384 дүгээр тогтоолыг 

хэрэгжүүлэх 

жилд Монгол улсын Засгийн газрын  2016 оны 29 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан  “Шилэн дансны цахим 
хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг 
стандартыг тогтоох журмын дагуу хяналт тавин 
ажиллаж байна. Хагас жилийн байдлаар  
хугацаатай  64  мэдээлэл оруулахаас хугацаандаа 
орсон 57,  хугацаа болоогүй  6, хугацаа хоцорсон 
болон хавсралт оруулаагүй 2 мэдээлэл байна. 
Шилэн дансанд мэдээлэл оруулах эрх бүхий албан 
тушаалтанг газрын даргын тушаалаар томилоогүй, 
одоогийн байдлаар нягтлан бодогч мэдээлэл 
оруулж байгаа нь  газрын даргын шийдвэрүүд 
хугацаа хоцрох хавсралтаар оруулахгүй байх 
зөрчил гарч байна.  

Хэрэгжилт 70.0 хувь 
 

 

4 

Худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, 

үр ашигтай, шударга, ил тод, нээлттэй 

байдлыг нэмэгдүүлж, хяналт, 

хариуцлагыг дээшлүүлэх; 

14.Тендерийн баримт бичиг, тендер 
шалгаруулалтыг явуулах журам, 
тендерийн урилгыг цахим 
хуудсандаа байршуулсан байх 

 

Тухай бүр 

Тендер зарлагдаагүй 
15.Худалдан авсан бараа, ажил, 
үйлчилгээний тайланг цахим 
хуудсандаа байршуулсан байх 

Тухай бҮР 

5 

Шударга ёсны үзэл санааг 

төлөвшүүлэн, олон нийтийг соён 

гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай 
зохион байгуулж, авлигын эсрэг 
боловсролыг дээшлүүлэх; 

16.Албан хаагчддаа соён 

гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг зохион 
байгуулж, авлигын эсрэг 

боловсролыг дээшлүүлэх, зөвлөмж, 
гарын авлагаар хангах 

жилд 

3-р улиралд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. 

17.Авлигын эсрэг хууль 
тогтоомжийг  мэдээллийн самбар, 
цахим хуудаст байршуулж 
сурталчлах 

2-р улиралд Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг  мэдээллийн 
самбар, цахим хуудаст байршуулж ажиллаж байна 

.Хэрэгжилт 70.0 хувь 
 

18.Авлигатай тэмцэх газраас 

бэлтгэн хүргүүлсэн  сурталчилгааны 
материалыг иргэд, байгууллага, 
албан хаагчдад түгээх 

 

жилд Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн хүргүүлсэн  

сурталчилгааны материалыг албан хаагчдад түгээх,  
иргэдэд сурталчлах зорилгоор коридорт тавьсан.  
 

Хэрэгжилт 70.0 хувь 
 

19.Ёс зүйн дүрмийг батлуулж, 

хэрэгжүүлэн ажиллах , хамт олонд 
мэдээлсэн байх 
 

1-р улиралд Байгууллагын албан хаагчийн мөрдөх ёс зүйн 
дүрмийг газрын даргын а/60 дугаар тушаалаар 
батлуулсан. Дүрмийн хэрэгжилтийг хангах 
зорилгоор байгууллагын ёс зүйн зөвлөлийг 5 хүний 



20.Албан хаагчдад танилцуулж, 
самбар бэлтгэн байршуулах 

2-р улиралд бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна.  Албан хаагчдын мөрдөн ажиллах 
ёс зүйн самбарыг хэвлүүлэн байрлуулж, 
хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг нийт   албан 
хаагчдад үүрэг болгосон. Үүнтэй холбогдуулан 
ХХААГ-ын мэргэжилтэн тус бүртээ  ёс зүй, сахилгын 
гэрээ байгуулж, гэрээнд төрийн албан хаагчийн ёс 
зүй,  авилга өгөх, авах, хууль тогтоомжинд заасан 
хориглолт хязгаарлалтын мөрдөн ажиллах талаар 
тусгасан. Энэ онд ёс зүйн зөрчил гаргасан албан 
хаагч байхгүй бөгөөд ТЗУХ-д мэдээг хүргүүлсэн 

Хэрэгжилт 70.0 хувь 
 

21.Зөрчлийн талаарх мэдээлэл  
цахим хуудсанд байршуулах, 

Тухай бүр 

Хагас жилийн байдлаар  зөрчил илэрээгүй байна. 

22.Зөрчил илэрсэн тохиолдолд 
хуульд заасан хариуцлагыг 
хүлээлгэсэн байх 

Тухай бүр 

23.Зөрчлийн талаархи мэдээлэл 

хүлээн авах утас ажиллуулах, вэб 
сайтад байршуулах 
 

1-р улиралд 
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Төрийн хяналтын үйл ажил-лагааны ил 
тод, нээлттэй байдлыг хангах 
 
 

26.Тухайн жилд явуулах хяналт 

шалгалтын ажлын төлөвлөгөө 
/цахим хуудсандаа байршуулах/ 

1-р сар 
Дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжилтийг ханагн ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний 
дагуу дараахь ажлууд хийгдсэн. ХХААХҮЯ-наас улс 

орон даяар зохион байгуулж буй Хоршоодын үйл 
ажиллагааг үнэлэх ажлын хүрээнд 2018 оны 05 
сарын 01-нээс эхлэн ХХААГ-ын газрын даргын 
тушаалаар 4 хүний  бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг  
улсын бүртгэлтэй 149 хоршоодын үйл ажиллагаанд 
хөгжлийн үнэлгээг хийсэн.  
Булган сум болон ХУҮХ мэргэжилтэнтэй хамтран 
нөөцийн махны борлуулалт, хадгалалтыг шалгах, 
зөвлөн туслах ажлыг хийсэн.  5 сарын байдлаар 
нөөцийн махны  худалдан авалт муу, савалгаа их  
буюу 3 кг-аар  савлагдсан иргэд худалдан авахад 
хүндрэлтэй гэсэн санал гомдлыг худалдагч нар 
болон иргэд гаргаж байсан.   Нөөцийн махыг 4900-
5800 төгрөгөөр борлуулж байгаа бөгөөд Үхрийн мах 
боруулалт сайтай, хонины махны борлуулалт муу 
байна гэдгийг дэлгүүрүүд мэдэгдсэн.  Нөөцийн 
махны савлагааны хаяг шошго стандарт, эрүүл 

27.Хийсэн хяналт шалгалтынхаа 
дүнг олон нийтэд цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбарт  
мэдээлэх 
 

Тухай бүр 

28.Хяналт шалгалтын мөрөөр авсан 

арга хэмжээ,  үр дүнгийн талаар 
мэдээлэх 

Тухай бүр 



ахуйн шаардлага хангаагүй уутан дотор сул хийсэн 
байсан, нөөцийн махны амт муу, мах ясыг тэнцүүлж 
хуваагаагүй зөрчлүүд гарсныг бэлтгэн нийлүүлэх 
газарт мэдэгдэхийг  Булган сумын мэргэжилтэнд  
зөвлөсөн. 
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ашиглалтанд 
оруулсан хөргүүртэй зоорийн байр, тоног 
төхөөрөмжийн ашиглалт, хамгаалалтыг сумдад 
үзэж шалгахад Могод сум хөргүүртэй зоорио 
зоирулалтын дагуу ашиглаж байгаа бөгөөд  
Дашинчилэн, Гурванбулаг, Тэшиг, Сэлэнгэ, Хишиг-
Өндөр, Бүрэгхангай сумдад зоорины байр байдаг ч 
хөргөлтийн тоног төхөөрөмж эвдэрсэн 
ашиглагдахгүй байна.  Сайхан сумын хөргүүртэй 
зоорь нүхэн хэлбэрээр баригдсан ч нурж унасан 
байна. Суманд хөргүүртэй зоорийг хүлээлцсэн 
баримт бичиг байхгүй зөрчилтэй байсан. 
Малын гоц халдварт шүлхий өвчний үед голомтонд 
хэрэглэх халдвар хамгааллын хувцас, шүлхийн 
вакцин, ариутгал халдваргүйтгэлийн бодисыг 
хүлээн авах, зарцуулалтанд хяналт тавьж 
ажилласан.   

Хэрэгжилт 70.0 хувь 
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Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах ажиллагааны ил тод 

байдлыг хангах, түүнтэй танилцах 
боломжоор хангах 
 
 

29.Тендерийн баримт бичиг, тендер 
шалгаруулалтыг явуулах журам, 
тендерийн урилгыг цахим 
хуудсандаа байршуулсан байх 

жилд Тендер зарлагдаагүй. 

30.Тендерийн урилгыг үндэсний 

хэмжээний өдөр тутмын сонин, 
хэвлэл мэдээллийн бусад 
хэрэгслээр нийтэд зарласан байх 
31.Тендерт шалгарсан болон 

шалгараагүй оролцогчийн талаарх 
мэдээлэл 
32.Худалдан авсан бараа, ажил, 
үйлчилгээний тайланг цахим 
хуудсандаа байршуулсан байх 

10 
Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч 
шийдвэрлэх 

35.Өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, 

гомдол, хүсэлт, мэдээлэл хүлээн 

авах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх 

(утас, хайрцаг, санал хүсэлтийн 

жилд Иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг 
шийдвэрлэхэд хяналт тавих журам”, өргөдөл гомдол 
хүлээн авах хариуцсан ажилтныг томилон газрын 
даргын 2015 оны А/18 тоот тушаалаар батлуулж, 



дэвтэр, факс, цахим, бичгээр, 
амаар г.м хэлбэрээр) 

хэрэгжүүлэв.  Мөн иргэдээс гарсан гомдол санал 
хүсэлтийг хүлээн авах  албан тушаалтан, утасыг вэб 
сайтад байршуулсан.2018 оны хагас жилийн 
байдлаар 7 өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч хуулийн 
хугацаанд шийдвэрлэн мэдээг хобогдох газруудад 
хүргүүлж ажиллаа. Мэдээ улирал бүр гаргаж вэб 
сайт болон мэдээллийн самбарт байршуулж  байна.  

http://bulgan.hhaag.gov.mn/?page_id=2733 
 

Хэрэгжилт 70.0 хувь 
 

36.Хариуцсан албан хаагчийн 
ажиллах журам, харилцах утас, 

иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн 
хуваарийг цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбартаа байршуулах 

жилд 

37.Иргэдийн өргөдөл /санал, 

мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлт, 
мэдээллийг шийдвэрлэсэн талаар 
мэдээг  байршуулах 

Улирал бүр 

11 
Авлигын эсрэг хийсэн ажлын тайлан, 
мэдээ гаргах 

38.2017 оны мэдүүлэг гаргагчдыг 

бүртгэх, тайланг хүргүүлэх 

2-р сарын 
1-ны дотор 

Хугацаа болоогүй 

39.Төлөвлөгөөний биелэлт, тайланг 

гаргаж  хугацаанд хүргүүлэх 

11-р сарын 
01-ны 
дотор 

40.Албан хаагчдын ХАСХОМ-г 

бүртгэх, хянах, тайланг хүргүүлэх 

2-р сарын 
10-ны 
дотор 

41.Шинээр томилогдох албан 

тушаалтны урьдчилсан мэдүүлгийг 
АТГ-аар хянуулах 

 
жилд 

42.Мэдүүлэг гаргагчийн судалгаа, 

нэрсийн жагсаалтыг хүргүүлэх 

12-р сарын 
25-ны 
дотор 

 
 

Төлөвлөгөө гаргасан: 
Эрх бүхий албан тушаалтан                       Ч.Шүрэнцэцэг 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bulgan.hhaag.gov.mn/?page_id=2733


 
 
 


