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АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
 

№ Зохион байгуулах арга 
хэмжээ 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хүрэх түвшин Хугацаа  Хариуцах албан 
тушаалтан 

1 

Авлигатай тэмцэх 
ирүүлсэн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 
батлуулах 

 Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 
батлуулах Байгууллагуудын 

үйл ажиллагааны 
төлөвлөлт 
сайжирна 

Эхний 
улиралд 

АЗДТГ-ын дарга 
О.Наранжаргал 
ХЭЗХ-ийн дарга 

Б.Одхүү 

Ирсэн зөвлөмжийг байгууллагуудад 
хүргүүлэх 

Илэрсэн зөрчлийг арилгуулах чиглэл 
өгөх 

2 
Холбогдох хэлтэс, 
агентлагийн 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж үр дүнг тооцох 

Байгууллагууд өөрсдийн төлөвлөгөө 
батлах 

Зөвлөмжийн 
хэрэгжилт 

хангагдсан байна. 

Хагас, 
бүтэн 

жилдээ 

АЗДТГ-н дарга 
О.Наранжаргал 
ХЭЗХ-ийн дарга 

Б.Одхүү 

Хэрэгжилтийг зохион байгуулсан байх 

Хэрэгжилтийн үр дүнг тооцох 

3 
Захиргааны актын эрх 
зүйн үндэслэлийг 
хангуулах, хуулиар 
олгосон эрх хэмжээг 
зөв хэрэгжүүлэх 

Эрх зүйн үндэслэлийг хянаж, зөвлөмж 
чиглэл өгөх 

Захиргааны актын 
эрх зүйн үндэслэл 

хангагдаж 
зөрчилгүй болсон 

байна. 

Жилдээ  АЗДТГ-ын ХЭЗХ-
ийн дарга Б.Одхүү 

Захиргааны ерөнхий хуулийг мөрдлөг 
болгох, хэм хэмжээний актын нэгдсэн 

4 Төсвийн төлөвлөлтийн 
үр ашигтай байдал, 

Төсвийн зарцуулалтад хяналт шалгалт 
хийж, зөвлөмж чиглэл өгөх 

Төсвийн хяналт, 
сайжирч, зөрчилгүй 

Хагас, 
бүтэн 

АЗДТГ-ын СТСХ-
ийн дарга Д.Батцогт 



гүйцэтгэл зарцуулалтад 
хөндлөнгийн хяналт, 
хариуцлагыг 
дээшлүүлэх 

Төсвийг хэмнэлттэй, үр ашигтай 
зарцуулах бодлого барьж төлөвлөх 

жилдээ 

Сумдад хэрэгжиж буй төсөл арга 
хэмжээнд хяналт тавих 

Төсвийн зарцуулалтын талаар иргэдэд 
зориулсан сургалт мэдээлэл өгөх 

 Хөрөнгө оруулалт, 
төсөл арга хэмжээг үр 

дүнтэй хуулийн хүрээнд 
зохион байгуулах 

Техник эдийн засгийн үзүүлэлт, зураг, 
төсвийн иж бүрдлийг хангуулсан байх 

Төсөл арга 
хэмжээний үр дүн 

сайжирч, энэ 
талаар иргэдэд 

мэдээлэл хүрсэн 
байна. 

1,2,3 дугаар 
улиралд 

АЗДТГ-ын СТСХ-
ийн дарга Д.Батцогт 

 
ХОХБТХ-ийн дарга 

Д.Буманбаяр 
ОНӨГ-ын дарга 

Ц.Батжаргал 

Хэрэгжилтийн явцынн хяналтыг 
сайжруулах 

Ашиглалтад өгөх гэрээний хугацааг 
мөрдлөг болгон санхүүжүүлэх 

Сангийн сайдын 2016 оны 415 дугаар 
тушаалын хэрэгжлтийг хангуулах 

Хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа 
ажил арга хэмжээний талаар улирал 

бүр иргэдэд мэдээлэл өгч байх 

 Худалдан авах 
ажиллагааны чиглэлээр 

алба хаагчдийг 
мэргэшүүлэх 

Чадавхжуулах сургалтыг үр дүнтэй 
зохион байгуулах 

Албан хаагчдийн 
чадавх сайжирч 

иргэдийн оролцоо 
нэмэгдсэн байнх 

Хагас, 
бүтэн 

жилдээ 

АЗДТГ-ын СТСХ-
ийн дарга Д.Батцогт 

ОНӨГ-ын дарга 
Ц.Батжаргал 

Үнэлгээний хорог байнгын бус 
ажиллагаатай болгох 

Иргэний нийгмийн төлөөллийг 
оролцуулах боломжийг бүрдүүлэх 

Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр 
мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллах 

 Авлигатай тэмцэх 
газрын даргын 2018 
оны 11 дүгээр сарын 
14-ний өдрийн А/123 

дугаар тушаалыг 
хэрэгжүүлэх, хугацаанд 

нь холбогдох  
мэдээллийг хүргүүлэх 

Байгууллагуудад журмыг хүргүүлэн 
зөвлөмж чиглэл өгөх 

Журмын 
хэрэгжилтэд 

хангагдсан байна. 

Тухай бүр АЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн 
дарга 

Д.Эрдэнэбилэг 
 

ХЭЗХ-ийн дарга 
Б.Одхүү 

Хуулийн хугацаанд холбогдох 
мэдээллийг АТГ-т хүргүүлэх 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэд 
хариуцуулах хэрэгжилтэд хяналт тавих 



Мэдээллийг олон нийтэд хүргэх ажлыг 
зохион байгуулах 

 Төрийн албанд 
томилгоог хийхдээ 
ХАСХУМ хянуулах, 
ХАСХОМ хуулийн 

хугацаанд гаргуулах, 
сонгон шалгаруулалтыг 

ил тод нээлттэй 
явуулах 

Аливаа томилгоог хийхдээ ХАСУМ 
хянуулж зөвлөмж авсны дараа 
томилгоог хийж хэвших 

Зөрчил арилж, 
томилгоо хуулийн 

дагуу хийгдсэн 
байна. 

Тухай бүр ТЗУХ-ийн дарга 
Д.Эрдэнэбилэг 

ХЭЗХ-ийн дарга 
Б.Одхүүт Хуулийн хугацаанд ХАСХОМ гаргахад 

хяналт тавих 

Ажлын байрыг ил тод нээлттэйгээр 
зарлах, хуулийн дагуу томилгоог хийх 

 Иргэний нийгмийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх 

Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус 
байгууллагаар гүйцэтгүүлэх 

Зарим чиг үүргийг 
төрийн бус 

байгууллага 
гүйцэтгэж, иргэний 
хяналт сайжирсан 

байна 

Тухай бүр АЗДТГ-ын дарга 
О.Наранжаргал 
ТЗУХ-ийн дарга 
Д.Эрдэнэбилэг 
Иргэний танхим 

Олон нийтийн дэд 
зөвлөл 

Иргэний нийгмийн 
байгууллагууд 

Сургалт, хэлэлцүүлгийг хамтран зохион  
байгуулах 

Иргэний нийгмийг чадавхжуулах 

Хяналт шалгалтад төлөөлөл 
оролцуулах 

 Иргэдэд мэдээллийг 
хүртээмжтэй хүргэх, ил 

тод байдлыг хангах 

Мэдээллийн шуурхай байдлыг хангах, 
аймгийн цахим сайтын мэдээллийг 

байнга шинэчлэх 

Иргэдэд мэдээлэл 
түргэн шуурхай 
хүрч, мэдээлэл 

авах эрх 
хангагдсан байна. 

Тухай бүр АЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн 
дарга 

Д.Эрдэнэбилэг 
ХМОНХА-ны дарга 

О.Ундрах 
Иргэдтэй уулзах өдөрлөгийг 

тогтмолжуулах 

Иргэдэд хүртээмжтэй байдлаар 
мэдээллийг шинэ арга хэлбэрээр хүргэх 

Иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтийг 
хугацаанд нь шийдвэрлэх 

Байгууллагын цахим хуудасанд хяналт 
тавих, үүрэг чиглэл өгөх 

 
 
 
 



 
Төлөвлөгөө гаргасан: 

 
Хууль эрх, зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн              Н.Дэлгэрнамжил 

 
 

Хянасан: 
 

Тамгын газрын дарга               О.Наранжаргал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙН  
ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ 

 
2019.06.                                                                                                       Булган аймаг 

 
1. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 

 
2. Төсөв, санхүү, худалдан авалтын талаар 

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу сумдын Засаг даргын тамгын 
газар, төр төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцаж, хууль, тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад зөвлөн туслах болон  нягтлан бодох бүртгэлийн улсын 
үзлэгээр 11 суманд ажиллаж холбогдох зөвлөмж чиглэлийг өгч ажилласан. Аймгийн 
Засаг даргын 2019 оны А/03 тоот захирамжаар сумдын төрийн сангийн үйл 
ажиллагаанд дотоод хяналт хийх удирдамжийн дагуу 5 суманд ажиллаж заавар 
зөвлөгөөг өгч, анхаарах асуудлын талаар зөвлөмж, чиглэлийг сумын Засаг дарга нарт 
хүргүүллээ.2019 оны эхний 5 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих 
41 төсөл арга хэмжээнд гүйцэтгэлийн дагуу 871.5 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон 
байна. 16 төсөл, арга хэмжээ гүйцэтгэлийн шатандаа, 25 төсөл арга хэмжээ бүрэн 
хэрэгжиж дууссан байна.   Гэрээнд заасан хугацаа хэтрүүлэн ажлаа гүйцэтгэсэн 2 
гүйцэтгэгчээс 2.6 сая төгрөгийг гэрээний дагуу алданги суутган тооцсон. 
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийг 
улирал бүр гарган шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас, хэлтсийн ил тодын мэдээллийн 
самбар, аймгийн вэб хуудас зэрэгт байршуулан, иргэд олон нийтийг мэдээллээр ханган 
ажиллаж байна. Худалдан авах ажиллагааны тайлан үр дүнг тухай бүр нь tender.gov.mn 
цахим хуудсаар мэдээлж иргэд олон нийтийг мэдээлэлх авах боломжоор ханган 
ажиллаж байна. Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар, Тогтвортой амьжиргаа-3 
төсөл орон нутагт худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгуулахад 
шаардлагатай А3 гэрчилгээ бүхий төрийн албан хаагчид болон иргэдийг бэлтгэх 
сургалтыг 2019 оны 05 сарын 31-ний байдлаар 2 удаа зохион байгуулсан. Сургалтанд 
166 оролцогч хамрагдсанаас 98 оролцогч буюу 60 хувь нь шалгалтандаа тэнцэж А3 
гэрчилгээ авсан. 

3. Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар 
 

 
4. Авлигтай тэмцэх газраас 2018 оны 11 дүгээр сард хийсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн 

зөрчилийг арилгах 


