
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 
Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 

/2019 оны жилийн эцэс/  

 

Д/

д 

Үйл 

ажиллагаа 
Арга хэмжээ 

Хэрэгжих 

хугацаа 

Зарцуулса

н 

хөрөнгийн 

хэмжээ, эх 

үүсвэр 

(сая 

төгрөг) 

Нэг дэх үе 

шат ( 2017 - 

2019) хүрэх 

түвшин ‚ үр 

дүнгийн 

үзүүлэлт 

Хүрсэн түвшин, үр дүн 
Хэрэгжилтийн 

хувь 

1. Нэг. 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 

4.1.1.1. 

Төрийн 

албаны төв 

байгууллагын 

дүгнэлт, 

хувийн ашиг 

сонирхлын 

урьдчилсан 

мэдүүлгийг 

хянасан 

байдлыг 

үндэслэн 

албан 

тушаалд 

томилох тухай 

хуулийн 

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 

2017 - 

2022 

- Дүгнэлтүүд 

нээлттэй, ил 

тод болсон 

байх 

Авлигатай тэмцэх газраас 2018 оны үйл ажиллагаанд хяналт 
шалгалт хийж илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар ирүүлсэн 
зөвлөмжийн дагуу аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  
даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 3/421 тоот 
албан бичгээр сум, агентлагийн дарга нарт цаашид зөрчил 
дутагдал гаргахгүй хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангуулж ажиллах ажлын чиглэлийг хүргүүлж ажиллалаа.  

Тус онд  нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 24 
иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг 
Авлигатай тэмцэх газарт хянуулж,  бүртгэлийг цаасаар 
болон цахимаар бүртгэж хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж 
ажиллалаа. 
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хэрэгжилтийг 

хангах, 

хариуцлагыг 

дээшлүүлэх 

5. Төрийн 

захиргааны төв 

байгууллагын 

хүний нөөцийн 

жагсаалт, төрийн 

албанаас түр 

чөлөөлөгдсөн, 

Төрийн албаны 

тухай хуульд 

заасан 

үндэслэлээр 

чөлөөлөгдсөн 

төрийн албан 

хаагчийн нөөцийн 

бүртгэлийг ил тод, 

нээлттэй болгох 

2017 - 

2022 

 Нөөцийн 

жагсаалт, 

бүртгэл ил 

тод, 

нээлттэй 

болсон байх 

Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2019 
оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй 
холбогдуулан Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 15 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу ерөнхий шалгалтыг 
зохион байгууллаа. Шалгалтын бүртгэлиийн хугацаа, заавар, 
бүрдүүлэх материал болон бусад холбогдох мэдээллийг 
аймгийн www.govi-altai.gov.mnцахим хуудас, аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газрын болон салбар зөвлөлийн мэдээллийн 
самбар, орон нутгийн “Миний нутаг” телевиз, “Алтайн мэдээ” 
сонин, олон нийтийн “Алтай” радио зэрэг хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл, хурал, цуглаанаар зарыг иргэдэд хүргэн 
ажиллалаа.  Шалгалтад 224 иргэн бүртгүүлснээс ерөнхий 
мэдлэгийн шалгалтад 11 иргэн хүндэтгэн үзэх 
шалтгаангүйгээр ирээгүй, 14 иргэн шалгалт өгөх боломжгүй 
гэдгээ мэдэгдсэн бөгөөд 199 иргэн хуваарийн дагуу шалгалт 
өгч 22 иргэн тэнцэж нөөцөд бүртгэгдлээ. Нөөцөд бүртгэлтэй 
иргэдийн жагсаалтыг аймгийн www.govi-altai.gov.mn, Төрийн 
албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mnцахим хаяг болон салбар 
зөвлөлийн мэдээллийн самбарт тогтмол байршуулж 
нээлттэй мэдээлж байна. 
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4.1.1.2. 

Нийтийн 

албанд 

томилогдох 

албан 

тушаалтны ёс 

зүй, мэдлэг, 

боловсрол, 

туршлага, ур 

чадварын 

шалгуурыг 

олон улсын 

1. Албан 

тушаалтанд 

тавигдах ёс зүй, 

мэдлэг, 

боловсрол, 

туршлага, ур 

чадварын ерөнхий 

болон тусгай 

шалгуурыг 

үндэслэн төрийн 

албанд томилох, 

дэвшүүлэх 

2017 - 

2022 

 Албан 

тушаалтанд 

тавигдах ёс 

зүй, мэдлэг, 

боловсрол, 

туршлага, ур 

чадварын 

шалгуурыг 

шинэчилсэн 

байх 

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс 
зүйн дүрэм”-ийн хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.  

Төрийн байгууллагуудын Ёс зүйн хорооны судалгааг 
шинэчлэн гаргаж, ёс зүйн зөрчлийн мэдээг хугацаанд нь 
хүргүүлэн ажиллаж байна.  Албан байгууллага, сумдын ёс 
зүйн хороодын үйл ажиллагаа тогтмолжин, тайланг хагас, 
бүтэн жилээр ирүүлж, иргэдээс ирүүлсэн төрийн албан 
хаагчтай холбоотой ёс зүйн зөрчлүүдийг цаг тухайд нь 
шийдвэрлэн ажиллаж байна. 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2019 оны Б/22, 
А/30 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан ажлын 
байрны шинжилгээг журмын дагуу хийж, албан тушаалуудад 
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жишигт 

нийцүүлэн 

шинэчлэх, 

албан 

тушаалтныг 

мэдлэг, 

боловсролд 

суурилсан 

мерит 

зарчмыг 

баримтлан 

томилох, 

дэвшүүлэх 

тогтолцоог 

бүрдүүлэх 

чиг үүрэг нь албан ёсоор бүрэн хуваарилагдсан, орхигдсон, 
давхардсан эсэхийг тодорхойлж, чиг үүргийн уялдааг ханган, 
давхардал хийдлийг арилган, ажлын ачааллыг жигдрүүлж, 
сум, агентлагууд чиг үүргийн шинжилгээг хийлээ. 
Ингэснээр Говь-Алтай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Ажлын албаны 7, Засаг даргын Тамгын газрын 26, Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын газрын 9, Боловсрол, соёл 
урлагийн газрын 17, Орон нутгийн өмчийн газрын 6, 
Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2, Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газрын 11, Эрүүл мэндийн газрын 15, Есөнбулаг сумын 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны 1, 
Есөнбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын 7, Биеийн 
тамир, спортын газрын 1, нийт 11 байгууллагын 132 албан 
тушаалд хамаарах 100 албан тушаалын тодорхойлолтыг 
Төрийн албаны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлах 
зөвшөөрөл авлаа.   
Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 43, 44, 63 дугаар 
тогтоолоор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, 
хэлтсийн дарга, Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 7 агентлагийн 
даргын албан тушаалын тодорхойлолтын жишиг загварыг 
батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу баталгаажуулж, мөрдлөг 
болгон ажиллаж байна.   
Мөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, холбогдох 
бусад 9 албан тушаалын тодорхойлолтыг Төрийн албаны 
зөвлөлөөс жишиг байдлаар  баталсаныг сумдад хүргүүлэн 
шинэчлэн батлууллаа. 

4 

4.1.1.7. 

Нийтийн 

албан 

тушаалтанд 

холбогдох 

авлига, ашиг 

сонирхол, ёс 

зүйтэй 

1. Албан 

тушаалтанд 

холбогдох авлига, 

ашиг сонирхол, ёс 

зүйтэй холбоотой 

өргөдөл, гомдол, 

мэдээллийг хүлээн 

авах, хянан 

2017 - 

2019 

 Өргөдөл, 

гомдол, 

мэдээллийг 

хянан 

шалгах ёс 

зүйн хороо, 

хяналт 

шалгалт, 

“Сахилга, хариуцлага дэг журам , ил тод байдлыг 

сайжруулах, архидан согтуурахтай тэмцэх зарим арга 

хэмжээний тухай” 2019 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 

02 дугаар албан даалгаврыг гаргаж аймаг, сумын нутгийн 

захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлага, албан 

хаагч нарт тодорхой үүрэг даалгаврыг хүргүүлж, биелэлтэнд 

хяналт тавьж ажиллаж байна. Албан даалгаварт иргэдэд 

хүнд суртал, чирэгдэл,  ёс зүйн доголдол гаргахгүй үйлчлэх, 
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холбоотой 

гомдол, 

мэдээллийг 

хүлээн авах, 

хянан шалгах, 

хариуцлага 

хүлээлгэх 

арга 

хэлбэрийг 

тодорхой 

болгож, 

дотоод 

хяналтын 

тогтолцоог 

бүрдүүлэх 

шалгах, 

хариуцлага 

хүлээлгэх үйл 

ажиллагааг шинэ 

арга хэлбэрт 

шилжүүлэх, 

дотоод хяналтын 

тогтолцоог 

бүрдүүлэх 

дотоод 

аудитын 

нэгжийн үйл 

ажиллагаан

ы үр дүн 

сайжирсан 

байх 

зөрчил гаргасан албан хаагчдад хариуцлага хүлээлгэн зохих 

журмын дагуу дээд шатны байгууллага албан хаагчдад 

мэдээлэх, иргэдэд хандан төрийн албан хаагчдын хүнд 

суртал чирэгдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан 

ашигласан аливаа авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн 

үйлдлийн талаар өргөдөл, гомдол мэдээлэл өгөхийг 

уриалсан мөн Төрийн байгууллагын автомашиныг зөвхөн 

албан хэрэгцээнд ашиглах, төсвийн мөнгийг үр ашигтай 

зарцуулах, шатахууны хэрэглээг хэмнэх, холбогдох албан 

тушаалтны сахилга хариуцлага, ёс зүйн зөрчлийг арилгах 

зорилгоор  “Төрийн болон орон нутгийн өмчит 

байгууллагуудын автомашинд наалт хэрэглэх тухай”  2019 

оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/503 дугаар 

захирамжийг батлаж, хэрэгжилтийг хангуулсан. 

Тус захирамжаар төрийн болон орон нутгийн өмчит 

байгууллагуудын автомашинд наах наалтын загварыг 

хавсралтаар баталж, автомашины хэрэглээтэй холбоотой 

ирсэн гомдол, санал хүсэлтийг 70481111 дугаарын утсанд 

болон бичгээр гаргах боломж нөхцөлийг бүрдүүлж,  иргэдийн 

хяналт оролцоог хангалаа.  

Төрийн байгууллагуудын Ёс зүйн хорооны судалгааг 
шинэчлэн гаргаж, ёс зүйн зөрчлийн мэдээг аймгийн Төрийн 
албаны салбар зөвлөлөөс хугацаанд нь хүргүүлэн ажиллаж 



байна.  

Тайлант  хугацаанд 65 байгууллагын төрийн захиргааны 46 
албан хаагч, төрийн үйлчилгээний 66 албан хаагч нийт 112 
албан хаагчдад сахилгын шийтгэл ногдуулсан дүн мэдээтэй 
байна. 
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4.1.1.9. 

Төрийн 

байгууллага 

хоорондын 

хамтын 

ажиллагааг 

хөгжүүлж, 

мэдээлэл 

солилцох 

нөхцөл, 

боломжийг 

сайжруулах 

1. Төрийн 

байгууллагуудын 

албан хэрэг 

хөтлөлтийн 

системүүдтэй 

нийтийн 

түлхүүрийн дэд 

бүтцийг холбох 

2017 - 

2022 

 Нийтийн 

түлхүүрийн 

дэд бүтцийг 

холбох 

ажлын 

гүйцэтгэл 50 

хувьд 

хүрсэн байх 

Аймгийн төрийн байгууллагууд нь  “И-ОФФИС” цахим 

системд холбогдсон бөгөөд уг цахим систем нь албан хэрэг 

хөтлөлтийн системтэй тул төрийн байгууллага хоорондын 

хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, мэдээлэл солилцох нөхцөл 

боломж бүрдсэн. 
100 
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2. Мэдээлэл 

солилцох нэгдсэн 

сүлжээ, сан 

байгуулах 

2018 - 

2022 

 Мэдээллийн 

нэгдсэн 

сүлжээ, сан 

байгуулсан 

байх 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 4.1.2.1. дэх хэсэгт 
заасан  “Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх 
тогтолцоог бүрдүүлэн цахим үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ 
бий болгож бэхжүүлэх” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газар цаасгүй технологи 
болох “И-ОФФИС” цахим системийг орон нутгийн төсвийн 
93,0 сая төгрөгийн санхүүжилттайгаар “Анарсистемс” ХХК-
аар гүйцэтгүүлж, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүллээ. 
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Уг систем нь төрийн байгууллагуудын нэгдсэн сүлжээнд 
ашиглахад зориулсан сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг 
ашиглан тайлан, дүн мэдээ, мэдээллийг түргэн шуурхай 
илгээх, хүлээж авах, солилцох, байгууллагын дотоод үйл 
ажиллагааг хөнгөвчилж ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, 
цаасгүй технологи нэвтрүүлэх ач холбогдолтой юм. 
Уг системийг тус аймгийн ЗДТГ, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, 
сумдын ЗДТГ хоорондоо нэгэн зэрэг ашиглах боломжтой 
болж, 2019 оны  дөрөвдүгээр сараас  нэвтрүүлж, үйл 
ажиллагаандаа ашигласан. 
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4.1.1.10. 

Нийтийн 

албаны 

сургалтын 

институт 

байгуулах, 

албан 

тушаалтныг 

давтан сургах 

1. Төрийн албаны 

бүх чиглэлээр 

богино хугацааны 

болон давтан 

сургалт явуулах 

нийтийн албаны 

сургалтын 

институт 

байгуулах 

2017 - 

2019 

 Нийтийн 

албаны 

сургалтын 

институтийг 

байгуулсан 

байх 

Төрийн албаны бүх чиглэлээр богино хугацааны  онлайн 
сургалт зохион байгуулах, төрийн албаны шалгалт зохион 
байгуулах зорилгоор  2019 онд орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгөөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 3 дугаар 
байранд сургалтын танхимыг байгуулж, тавилга эд хогшил 
ширээ сандал, компьютер, камер зэрэг шаардлагатай техник 
тоног төхөөрөмжийг 39,9 сая төгрөгөөр худалдан авч 
тохижууллаа.  

100 
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боломжийг 

бүрдүүлэх 

2. Сургалтын 

модуль, давтан 

сургалтын 

хөтөлбөр 

боловсруулах 

2017 - 

2019 

 Модуль, 

хөтөлбөрийн 

дагуу 

сургалтыг 

явуулсан 

байх 

Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, сумдын төрийн 
байгууллагууд нь “Төрийн албан хаагчийн сургалтын 
хөтөлбөр”-ийг боловсруулан хэрэгжүүлж албан хаагчдыг 
богино хугацааны дотоод, гадаадын сургалтад хамруулан 
мэдлэг чадварыг нь дээшлүүлэн чадавхжуулан ажиллаж 
байна.  
Удирдлагын академийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн 
магистрын сургалтад 2, мэргэшүүлэх дипломын сургалтын 
элсэлтийн шалгалтад Төрийн захиргааны менежментийн 
мэргэшүүлэх дипломын улирлын сургалтад 4 албан хаагч 
суралцаж, амжилттай төгслөө.  
Албан хаагчдын сургалтын танхимтай болж албан хаагчдыг 
ажлын байран дахь сургалт, танхимын сургалт, онлайн 
сургалт, магистрын, мэргэжил дээшлүүлэх дипломын, 
мэргэшүүлэх сертификатын, богино болон онлайн, гадаадын 
сургалтад шат дараатайгаар хамруулж байна. 
Төрийн албан хаагчдыг албан үүргээ хэрэгжүүлэхэд 
зайлшгүй шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг байнга, 
тасралтгүй дээшлүүлэх, сургаж хөгжүүлэн 450 сургалтад 
давхардсан тоогоор 1600 гаруй албан хаагч хамрагдлаа. 

100 
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3. Авлигын эсрэг 

сургалт, давтан 

сургалтыг зохион 

байгуулах. Үүнд: 

2018 - 

2022 

 Авлигын 

эсрэг 

хуулийн 

үйлчлэлд 

хамаарах 

нийт албан 

хаагчдын 90 

хувь буюу 

36387 албан 

хаагчийг 

сургалтад 

хамруулсан 

байх 

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар Нийгмийн даатгалын 
хэлтсийн албан хаагч нарын нэгдсэн сургалт зөвлөгөөний 
хөтөлбөрт тусгасны  дагуу  2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны 
өдөр 25 албан хаагчдад, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 
22 албан хаагчдад 05 дугаар сарын 02-ны өдөр тус тус 
сургалт зохион байгууллаа.  
Аймгийн Цагдаагийн газраас алба хаагч нарт авлига, ашиг 
сонирхлыг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
“Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил” сэдвээр 2019 оны 03 
дугаар сарын 26-ны өдөр нийт 82 алба хаагчид 1 цагийн 
сургалт зохион байгууллаа. 
Аймгийн “Удирдах ажилтны зөвлөгөөн- 2019” арга хэмжээг 3 
дугаар сарын 29-30-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. 

100 



Зөвлөгөөнд аймгийн удирдлагууд, хэлтэс, агентлагуудын  
дарга нар, 18 сумын Засаг дарга, Тамгын газрын дарга нийт 
76 удирдах албан тушаалтан хамрагдлаа.  Зөвлөгөөний 
хөтөлбөрт тусгасны дагуу Улсын Их хурлаас шинээр 
батлагдсан хуулиуд болон Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль,  
Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ -иар 
сургалт зохион байгууллаа. 

Тайшир сумд 2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдөр 
зохион байгуулагдсан Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн 
сургалт зөвлөгөөнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, Хууль эрх зүйн 
хэлтэс оролцож, шинээр батлагдсан хуулиуд болон Төрийн 
албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/, хууль 
батлагдсантай холбогдуулан гаргасан дүрэм журам, 
Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулиар  80 гаруй төрийн албан 
хаагчдад сургалтанд хамрагдлаа. 
Аймгийн чадавх бэхжүүлэх баг, Тогтвортой амьжиргаа-3 
төслөөс орон нутгийн хөгжлийн сангийн шинэ журмын 
хэрэгжилтийг ханган ажиллахад чиглэсэн 5 гарын авлага 
боловсруулагдсан.  
Уг гарын авлагын дагуу орон нутгийн хэмжээнд журмын 
хэрэгжилтийг хангуулах албан тушаалтанд зориулсан үйл 
ажиллагааг хэрхэн хэрэгжүүлж ажиллах тухай аргачлалыг 



заах сургалтыг Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газар  3 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 3 дугаар сарын 23-ны 
өдөр хүртэл сум бүрээс 10 хүн оролцуулан зохион явууллаа. 
 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааг удирдан 
зохион байгуулах нийт 193 үүрэг бүхий албан тушаалтан 
хамрагдлаа. 
 “Авлигагүй нийгэмд иргэн бүрийн оролцоо” аяны хүрээнд 
Сум хөгжүүлэх сан хариуцсан мэргэжилтэн, санхүүгийн 
албаны дарга нарт хууль, эрх зүйн мэдлэг олгох сургалтыг 

Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Шүүхийн тамгын газар, аймгийн 
Прокурорын газар, Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх газартай хамтран 2019 оны 10 дугаар сарын 17-ны 
өдөр зохион байгууллаа.  
Тус сургалтанд нийт 36 төрийн албан хаагч хамрагдлаа.  
Авлигатай тэмцэх газраас томилогдсон ажлын хэсэг 
хуваарийн дагуу нийтийн албан хаагчидтай 2019 оны 10 
дугаар сарын 25-ны өдөр уулзалт, сургалтыг зохион 
байгууллаа. 

Сургалтын зорилго нь авлигын эсрэг хууль тогтоомж, 
авлигын хор хөнөөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга зам, 
Эрүүгийн хуульд заасан Авлигын гэмт хэргийн талаар, 
ХАСХОМ гаргагч нарын гаргадаг нийтлэг зөрчил дутагдлын 
талаар хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлж, 
чадавхжуулахад чиглэсэн юм. 



Тус сургалтад 200 гаруй албан тушаалтан хамрагдаж 
цаашдаа төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй хүргэх албандаа 
шударгаар хандан ажиллах уриалгад нэгдлээ 

Авлигатай тэмцэх газраас томилогдсон ажлын хэсэг 2019 
оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр Ардын дуу бүжгийн Алтай 
чуулгад 250 гаруй иргэдтэй уулзалт хийж,  Авлигын эсрэг 
хууль  тогтоомжийн талаар мэдээлэл хийж, иргэдийн санал 
хүсэлтийг сонсож, аймаг орон нутгийн удирдлагуудтай 
хамтран хариулт өгч ажиллалаа. 
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга, Гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 
даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд 18 сум, 2 тосгоны 
хэмжээнд сумдын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт 
дүгнэлт өгөх, шинээр батлагдсан хууль эрх зүйн мэдээ 
мэдээллийг иргэдэд хүргэх чиглэлээр 4 ажлын хэсэг гаргаж 
2019 оны 10 дугаар сарын 29-өөс 11 дүгээр сарын 15-ны 
өдрийн хооронд ажиллалаа. 

 
Хууль сурталчлах арга хэмжээнд 1300 орчим иргэдийг 



хамруулж, Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Авлигын 
эсрэг хууль, Татварын багц хууль, Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Архидан согтуурахтай 
тэмцэх тухай хууль болон холбогдох бусад хууль 
тогтоомжоор мэдээлэл өгч илтгэх хуудсаар ГХУСАЗЗ-ийн 
даргад танилцуулсан байна. 
Аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу  
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүн Есөнбулаг сумд ажиллах ажлын 
удирдамжид заасны дагуу Есөнбулаг сумын удирдлагууд 
багийн дарга нар иргэдийн төлөөлөл 60 гаруй хүнд 2019 оны 
11 дүгээр сарын 21-ний өдөр Нутгийн удирдлагын ордонд 
Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүрээлэн байгаа орчны 
журмын эсрэг гэмт хэрэг, Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Архидан 
согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, 
Татварын хууль тогтоомжоор мэдээлэл сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг зохион байгууллаа. 
Авлигын хор уршгийн талаар болон Авлигын эсрэг хууль, 
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар  2019 онд  10 
удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, 692 төрийн албан 
хаагч, 1610 иргэд олон нийт  хамрагдлаа. 

2. Хоёр. Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, цахим үйлчилгээг хөгжүүлж, чанар хүртээмжийг сайжруулах, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг 

дээдэлж, төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх 
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4.1.2.1. 

Төрийн 

үйлчилгээг 

иргэнд цахим 

хэлбэрээр 

хүргэх 

тогтолцоог 

1. Төрийн 

үйлчилгээг цахим 

хэлбэрт 

шилжүүлэхэд учрах 

хүндрэл бэрхшээл, 

шийдвэрлэх арга 

замыг судалж, 

2017 - 

2018 

 Цахим 

хэлбэрээр 

үзүүлэх 

төрийн 

үйлчилгээни

й 

жагсаалтыг 

Дэлхийн банкны төслийн санхүүжилтээр Эд хөрөнгийн 

эрхийн бүртгэлийн архивын цаасан суурьт нийт 7907 хувийн 

хэргийн 245207 хуудас нотлох баримтыг, Улсын бүртгэлийн 

ерөнхий газар, “Enter active” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтаар 

Хуулийн этгээдийн 1099 хувийн хэргийг тус тус бүрэн 

цахимжуулж бүртгэлийн үйлчилгээ 100 хувь цахим хэлбэрт  

70 



бүрдүүлэн, 

цахим 

үйлчилгээний 

нэгдсэн 

сүлжээ бий 

болгож, 

бэхжүүлэх 

цахим хэлбэрт 

шилжүүлэх төрийн 

үйлчилгээний 

жагсаалтыг 

шинэчлэн 

батлуулах 

шинэчилсэн 

байх 

шилжсэн. 

“Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор 

бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох” төслийн хүрээнд 

Азийн хөгжлийн банкны 33,4 сая төгрөгийн санхүүжилтаар 

Тайшир, Халиун, Цээл, Цогт, Чандмань, Эрдэнэ, Бигэр 

сумдыг 2019 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 08 дугаар 

сарын 30-ны өдрүүдэд нэгдсэн онлайн сүлжээнд холбогдож, 

Онлайн сүлжээнд холбогдсон 7 сумын иргэд бүртгэлийн 

үйлчилгээг түргэн шуурхай авах боломж бүрдсэн. Аймгийн 

нийгэм эдийн Засгийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 

улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд 9 сумыг холбох ажлыг 

тусгасан. 
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2. Төрийн 

үйлчилгээний 

нэгдсэн сүлжээ бий 

болгож, бэхжүүлэх 

2018 - 

2022 

 Төрийн 

үйлчилгээни

й нэгдсэн 

портал 

сайтыг 

боловсронгу

й болгосон 

байх 

Иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний арга хэлбэрийг 
боловсронгуй болгох үүднээс цахим мэдээллийн системийг 
үйл ажиллагаандаа нэтрүүлэн ажиллаж байна. Үүнд: И-
оффис систем, байгууллагын govi-altai.gov.mn цахим хаяг 
болон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын page хуудас 
фээсбүүк цахим хуудсаар мэдээ мэдээллийг тогтмол хүргэж 
байна. 

100 
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4.1.2.2. 

Зөвшөөрөл 

олгох журмыг 

хялбарчилж, 

түүнд тавих 

2. Зарим төрлийн 

зөвшөөрөл олгох, 

хяналт тавих чиг 

үүргийг төрийн бус 

байгууллагад 

2018 - 

2022 

 Төрийн бус 

байгууллага

д 

шилжүүлэх 

зөвшөөрлий

Аймгийн төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн 
байгууллагын түншлэлийн 20 жилийн ойн хүрээнд 
“Тогтвортой хөгжил-түншлэл”-ийн зөвлөлийн сургалтыг 2019 
оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр зохион байгуулсан. 
“Түншлэгч талуудтай хамтран ажиллах нь” сэдвээр Гэр бүл 
хүүхэд залуучуудын хөгжийн газар, Эрүүл мэндийн газар,  
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хяналтын 

тогтолцоог 

бүрдүүлэх, 

зарим 

төрлийн 

зөвшөөрөл 

олгох, хяналт 

тавих чиг 

үүргийг 

төрийн бус 

байгууллагад 

шилжүүлэх 

шилжүүлэх г 

тодорхойлсо

н байх 

Цагдаагийн газар, Хөдөлмөр, халамжийн  үйлчилгээний 
газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар, Мэргэжил сургалтын үйлдвэрлэлийн 
төвөөс төлөөлөл оролцож, өөрсдийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны чиглэл болон Төрийн бус байгуулагуудтай 
хамтран ажиллах талаар илтгэл тавьж, орон нутагт хэрэгжиж 
буй төсөл хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл  хийж, /Германы 
хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн ЭТИС хөтөлбөрийн 
хэрэгжүүлж буй төслийн танилцуулга/ Олон талт хамтын 
ажиллагааг дээшлүүлэх, Түншлэлийн ач холбогдол, 
Түншлэлийн зарчим үнэт зүйл, Түншлэлийг тогтвортой 
хөгжүүлэхийн тулд юу хийх вэ? зэрэг сэдвээр  сургалт хийж, 
Төрийн бус байгууллагын төлөөллүүдийг чадавхжууллаа.  
Сургалтад төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн 
байгууллагын нийт 70 орчим төлөөлөл оролцлоо. 
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4.1.2.4. 

Эрсдэлд 

суурилсан 

төрийн 

хяналт 

шалгалт 

болон аж 

ахуйн 

нэгжийн 

дотоод 

хяналтыг 

бэхжүүлэх, 

хяналт 

шалгалтын 

70 хувийг 

урьдчилан 

3. Хяналт 

шалгалтын 70 

хувийг урьдчилан 

сэргийлэх 

зорилгоор зохион 

байгуулах, хяналт 

шалгалтын 

чиглэлийг 

цөөрүүлэх 

2018 - 

2022 

 Хяналтын 

шалгалтын 

70 хувийг 

урьдчилан 

сэргийлэх 

зорилгоор 

зохион 

байгуулдаг 

болсон байх 

Төрийн хяналт шалгалтыг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангуулах чиглэлээр 2019 онд аймгийн Мэргэжлийн хяналт, 
Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас 109 удаагийн хяналт 
шалгалтыг зохион байгуулжээ. 

Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан  сэргийлэх, зөрчил, 
дутагдал, хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох 
зорилгоор 43 асуудлаар Мэргэжлийн хяналтын газраас  

урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас Засаг даргын эрхлэх 
асуудлын хүрээний байгууллагуудын санхүүгийн үйл 
ажиллагааны гүйцэтгэлд санхүүгийн хяналт шалгалттай 
холбоотойгоор  байгууллагын дотоод хяналтыг бэхжүүлэх, 
хариуцсан ажилтан, нэгжийг чадавхижуулах зорилгоор 
сургалт зохион байгуулж ажиллаж байгаа бөгөөд 2019 онд 
66 байгууллага, тусгай зориулалтын санд хяналт шалгалт 
хийсэн дүн мэдээтэй байна. Хяналт шалгалтын 
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сэргийлэх 

зорилгоор 

зохион 

байгуулах, 

чиглэлийг 

цөөрүүлэх 

замаар 

төрийн 

хяналт 

шалгалтын 

тогтолцоог 

боловсронгуй 

болгох 

танилцуулгад цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
зөвлөмжийг тусган дүнгийн хурлаар тэмдэглэлээр үүрэг 
чиглэлийг өгч, биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна. 
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4.1.2.7. 

Төрийн 

үйлчилгээний 

чанар, 

хүртээмжид 

хөндлөнгийн 

үнэлгээ хийх, 

албан 

хаагчийн үйл 

ажиллагааг 

иргэн үнэлэх 

тогтолцоог 

нэвтрүүлж, 

үйлчилгээг 

сайжруулах 

1. Төрийн 

үйлчилгээний 

чанар, хүртээмжид 

хөндлөнгийн 

үнэлгээ хийлгүүлэх 

2017 - 

2022 

9500000 ТББ, 

мэргэжлийн 

холбоо, 

хөндлөнгийн 

мэргэжлийн 

байгууллага

ар 2 жил 

тутамд 

үнэлгээ 

хийлгэсэн 

байх 

2015 онд  “Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийг дэмжих сан” Төрийн бус 

байгууллагаар 1,5 сая төгрөгөөр хийлгэсэн бөгөөд 2017  оны 

хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх ажлыг зохион байгуулах ажлын 

хэсгийг аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 26-

ны өдрийн А/42 дугаар захирамжаар байгуулж, гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулж, 8,0 сая төгрөгөөр “Цогт интернэйшнл” 

ХХК-иар  гүйцэтгүүлж, үнэлгээний зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 

ажлын төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргаар батлуулан 

хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллалаа. Төрийн үйлчилгээний 

чанар, хүртээмжид хөндлөнгийн үнэлгээг 2020 онд 

хийлгүүлнэ. 
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2. Төрийн албан 

хаагчдын үйл 

ажиллагааг иргэн 

2018 - 

2019 

 Төрийн 

албан 

хаагчдын 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 190 дугаар 

тогтоолын хэрэгжилтийг хангах, Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2019 оны 23 дугаар тогтоолоор 2019 оныг “Иргэн 
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үнэлэх тогтолцоог 

нэвтрүүлэх 

үйл 

ажиллагаан

д иргэд 

үнэлгээ 

өгдөг болсон 

байх 

төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгон зарласантай 

холбоотойгоор жилийн ажлын хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн 

ажлуудыг иргэд, хөдөлмөрчдөд таниулах зорилгоор тус 

аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан 

удирдамжийн дагуу төрийн байгууллагууд 2019 онд хийсэн 

ажлаа иргэдэд сурталчилах, төрийн үйлчилгээг нэг дороос 

хүргэх, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар 

иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх үүднээс 

“Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг аймгийн төвд үйл 

ажиллагаа явуулж буй төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд 

нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар 2019 оны 10-р сарын 22-

ны өдөр, сумд 10 дугаар сарын 15-25-ны хооронд тус 

тэмдэглэн өнгөрүүлж нийт 56 байгууллага оролцлоо.  Тус 

арга хэмжээний үеэр иргэдэд хүргэж байгаа төрийн 

үйлчилгээний чанар, хүртээмж, шуурхай байдлыг үнэлүүлж, 

түүнд дүн шинжилгээ хийж, цаашид хэрэгжүүлэх бодлого, 

үйл ажиллагааг тодорхойлох зорилгоор иргэдээс 8 салбар 

чиглэлийн хүрээнд 45 асуулт бүхий санал асуулгын хуудсаар 

сэтгэл ханамжийн судалгаа авч үйл ажиллагаандаа ашиглаж 

байна. 
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4.1.3.3. 

Засгийн 

газрын тусгай 

сангийн 

санхүүжилт, 

зарцуулалтыг 

ил тод, 

хяналттай 

1. Засгийн газрын 

тусгай сангийн 

санхүүжилт, 

зарцуулалтын 

мэдээллийг Шилэн 

дансны нэгдсэн 

цахим хуудсанд 

“ЗГ-ын тусгай 

2017 - 

2019 

 Мэдээллийг 

олон нийтэд 

хүргэх 

ажлыг 

хэвшүүлсэн 

байх 

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Шилэн 

дансны тухай хуулийн 2018 оны хэрэгжилтэд хийсэн 

нийцлийн аудитаар аймгийн хэмжээнд 79 хувийн 

хэрэгжилттэйгээр дүгнэгдсэн.  

Тус аудитын дүнг үндэслэн хуулийг хангалтгүй хэрэгжүүлсэн 

54 албан тушаалтанд аймгийн Засаг даргын 2019 оны 07 

дугаар сарын 04-ний өдрийн Б/40 дүгээр захирамжаар  
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болгох сангийн мэдээлэл” 

гэсэн цэсээр олон 

нийтэд мэдээллэх 

ажлыг зохион 

байгуулах 

сахилгын шийтгэл ногдуулж, Шилэн дансны хуулийн 

хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах үүрэг чиглэлийг хүргүүлж 

ажилласан. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад 

харъяалагдах 174 байгууллагын мэдээллийг хуулийн 

хугацаанд байршуулсан эсэхэд Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албанаас  2019 оны 1, 2, 3, 4 дүгээр улирлын байдлаар 

хяналт хийж, үнэлгээ өгөхөд хуулийн хэрэгжилт 4 дүгээр 

улирлын байдлаар 95.75 хувьтай байна. Засгийн газрын 

тусгай сан болох жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн 2019 оны 

төсөв төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээллийг шилэн дансанд 

байршуулан иргэд олон нийт танилцаж, хянах нөхцөл 

боломжийг бүрдүүлсэн. 
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2. Тусгай сангийн 

хөрөнгийг захиран 

зарцуулах 

шийдвэрийн ил 

тод, нээлттэй 

байдлыг хангах, 

иргэд олон нийтийн 

зүгээс хяналт тавих 

боломжийг нээх 

2017 - 

2020 

 Тусгай 

сангийн 

хөрөнгийг 

зарцуулах 

шийдвэрийн 

ил тод 

байдлын 

үнэлгээг 

хийж, 

холбогдох 

журам, 

дүрэмд 

өөрчлөлт 

оруулсан 

байх 

Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2019 онд 

1,0 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрийг хуваарилсантай 

холбогдуулан төсөл хүлээн авах зарыг аймгийн орон нутгийн 

телевиз, радио сонин захын узелиэр иргэд олон нийтэд 

хүргэж, 61 иргэн аж ахуйн нэгжийн 4,255,0 сая төгрөгийн 

төслийг  хүлээн авч, аймгийн Төсөл сонгон шалгаруулах дэд 

хороогоор журмын дагуу хянаж, үнэлгээ хийж, шаардлага 

хангасан 33 төслийг хэлэлцэж, 25 төслийг эхний ээлжинд 

санхүүжүүлж, 8 төслийг эх үүсвэр үлдсэн тохиолдолд 

санхүүжүүлэхээр эрмбэллээ. Засгийн газрын тусгай 

сангуудын  төсөв, төсвийн гүйцэтгэл 2019 оны байдлаар 

Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан: 2013-2016 онд 

арилжааны банкаар дамжуулан 29 иргэн, аж ахуйн нэгжид 

нийт 1073.5 сая төгрөгийн зээл олгосноос 2019 оны жилийн 

эцсийн байдлаар 25 иргэн, аж ахуйн нэгж зээлийг бүрэн төлж 

дуусгасан, 4 иргэн, аж ахуйн нэгж 26,5 сая төгрөгийн зээлийн 
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үлдэгдэлтэй байна. Зээл авсан иргэд аж ахуйн нэгжийн үйл 

ажиллагаатай танилцаж, төслийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, 

зээлээ хугацаанд нь төлөх талаар зөвлөлөө, мэдээлэл 

өгсөний үр дүнд зээл авсан иргэн, аж ахуйн нэгж нь зээлийг 

зориулалтын дагуу ашиглаж, зээлийн эргэн төлөлтөө 

гэрээний дагуу сар бүр төлж байна.  

Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан:  Тайлант оны эхэнд 

62,595,418 төгрөгийн үлдэгдэлтэй, 113,148,684 төгрөгийн 

авлагатай байсан бол 14,303,000 төгрөгийн эргэн төлөлтийг 

төвлөрүүлэн 21,500,000 төгрөгийн зарлага гаргаж эцсийн 

үлдэгдэл 55,398,418 төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. 

Мал хамгаалах сан: Тайлант оны эхэнд 147,950,557 

төгрөгийн үлдэгдэлтэй, 209,486,065 төгрөгийн авлагатай 

байсан бол 20,893,000 төгрөгийн эргэн төлөлтийг 

төвлөрүүлэн 1,160,000 төгрөгийн зарлага гаргаж эцсийн 

үлдэгдэл 167,683,557 төгрөг байна. 

Сумдын Засаг даргын тамгын газартай хамтран Аймгийн мал 

хамгаалах эргэлтийн сангийн хөрөнгөөр малжуулалтад 

хамрагдаж гэрээнд заасан хугацаандаа зээлийн эргэн 

төлөлтөө хийгээгүй малчдаас 9.7 сая төгрөгийн эргэн 

төлөлтийг хийлгэж, эргэн төлөлтөө хийгээгүй малчдаас 

төлүүлэхээр  Шүүхэд  нэхэмжлэл гаргаад байна. 
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4.1.3.4. 

Төсвийн 

төсөл 

хэлэлцэхэд 

олон нийтийн 

оролцоог 

1. Орон нутгийн 

төсвийн төслийн 

талаар хэлэлцүүлэг 

өрнүүлэх, төсвийн 

төсөлд олон 

нийтийн саналыг 

2017 - 

2022 

 Орон 

нутгийн 

төсвийн 

төслийг 

иргэд, олон 

нийтээр 

орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 оны хийгдэх ажлын 
төлөвлөгөө боловсруулахдаа “Хотын хөгжил иргэдийн 
оролцоо” зөвлөгөөний үеэр санал асуулгын хуудсаар 400 
гаруй иргэн, цэцэрлэг, сургуулиар үйлчлүүлж байгаа эцэг 
эхчүүдээс 380 гаруй санал асуулгын хуудсаар нийт 780 гаруй 
иргэнээс санал авч, олон нийтийн сүлжээг ашиглаж, цахим 
хэлбэрээр санал асуулга явуулж 569 иргэнээс санал авч 
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хангах авч тусгах хэлэлцүүлэх 

нөхцөл 

бүрдсэн 

байх 

саналын хуудсаар болон цахимаар авсан саналыг 
эрэмбэлэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар 
хэлэлцүүлэн батлуулсан. 

Эх сурвалж: www.govi-altai.gov.mn-цаг үеийн мэдээ цэсний –

зар мэдээ цэсээр аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан, орон 
нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээг анх удаа цахимаар  
иргэдээс авах ажлыг зохион байгуулсан. 
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2. Орон нутгийн 

төсвийн төсөлд 

санал авах 

хэлэлцүүлгийн 

талаар Засгийн 

газрын 

www.iltod.mn, 

www.shilendans.co

m цахим хуудас 

болон бусад 

мэдээллийн 

хэрэгслээр иргэд, 

олон нийтэд 

мэдээлэл хүргэх 

2018 - 

2022 

 Цахим 

хуудас 

болон бусад 

хэвлэл, 

мэдээллийн 

хэрэгслээр 

төсвийн 

төсөлд 

санал авах 

мэдээллийг 

хүргэж 

хэвшсэн 

байх 

Аймгийн чадавх бэхжүүлэх баг, Тогтвортой амьжиргаа-3 
төслөөс орон нутгийн хөгжлийн сангийн шинэ журмын 
хэрэгжилтийг ханган ажиллахад чиглэсэн 5 гарын авлага 
боловсруулагдсан.  Уг гарын авлагын дагуу орон нутгийн 
хэмжээнд журмын хэрэгжилтийг хангуулах албан 
тушаалтанд зориулсан үйл ажиллагааг хэрхэн хэрэгжүүлж 
ажиллах тухай аргачлалыг заах сургалтыг Говь-Алтай 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газар  3 дугаар сарын 11-ний 
өдрөөс 3 дугаар сарын 23-ны өдөр хүртэл сум бүрээс 10 хүн 
оролцуулан зохион явууллаа. Орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах нийт 193 
үүрэг бүхий албан тушаалтан хамрагдлаа. 

Шилэн дансны хуулийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх ажлыг 
аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж  www.govi-altai.gov.mn 
сайтаар шилэн дансанд байрших ёстой мэдээллийг   
хуулийн хугацаанд мэдээлж ажиллаж байна. Тухайлбал: 
аймгийн төсөв, төсөвт тусгагдсан тухайн жилийн нэмэлт,  
өөрчлөлт тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу  
төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын  үйлчилгээний  
хөлсний хэмжээ, 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 
худалдан авсан бараа , ажил үйлчилгээний нэр, 
санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр хаяг, Цалингийн 
зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 
орлого, зарлагын гүйлгээ, төсвийн гүйцэтглэийн мэдээ,  
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аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээ, орон нутгийн төсвөөр 
хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт хөтөлбөр төсөл арга 
хэмжээний жагсаалт, аудитын дүгнэлт зөвлөмж бусад 
мэдээллийг www.govi-altai.gov.mn, www.shilendans.gov.mn 
сайтад байршуулж мэдээлж,  ил тод байдлыг хангуулж 
ажиллаж байна.  
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4.1.3.7. 

Аудитын 

дүгнэлтийн 

дагуу авах 

арга хэмжээ, 

хариуцлагын 

тогтолцоог 

сайжруулах 

2. Иргэн, хуулийн 

этгээдэд учруулсан 

хохирлыг 

барагдуулсны 

улмаас захиргааны 

байгууллагад 

учирсан хохирлыг 

буруутай албан 

тушаалтнаар 

буцааж төлүүлэх 

тогтолцоог 

бүрдүүлэх 

2017 - 

2019 

 Журмыг 

батлуулж, 

хариуцлага 

хүлээлгэх 

тогтолцоог 

бүрдүүлсэн 

байх 

Аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаарах 
нэгж байгууллагуудын удирдлагуудын буруутай шийдвэрээс 
болж ажлаас халагдсан ажилтанд шүүхийн шийдвэрээр 
олгогдсон цалингийн нөхөн төлбөр болох 228822.7 мянган 
төгрөгийн авлага үүссэн байна. Үүнээс 7 албан тушаалтан, 
иргэнтэй холбоотой 25588.3 мянган төгрөг, 2019 онд үүссэн 
1 ажилтантай холбоотой 13885.7 мянган төгрөг, нийт 39474.0 
төгрөгийг буруутай шийдвэр гаргасан ажилтнаар нөхөн 
төлүүлж төрийг хохиролгүй болгуулахаар Сум дундын 
иргэний анхан шатны шүүхэд, “Төрийн албаны тухай” 
хуулийн 50 дугаар зүйлийн дагуу төрийн жинхэнэ албан 
хаагчтай холбоотой 10 ажилтны 98630.1 мянган төгрөгийн 
материалыг аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлд 
аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас тус тус 
шилжүүллээ.  
Төрийн үйлчилгээний албан хаагч 12 ажилтантай холбоотой 
101084.6 мянган төгрөгийн авлагыг барагдуулж төсвийг 
хохиролгүй болгохоор Захиргааны ерөнхий хуулийн 103 
дугаар зүйлийн 103.2 дахь заалтыг үндэслэн аймгийн Засаг 
даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас 
төрийг төлөөлж шүүхэд нэхэмжлэл гаргаад байна.  
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6. Зургаа. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх 
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4.1.6.4. 

Картель, 

шударга бус 

өрсөлдөөнийг 

4. Зах зээлийн 

өрсөлдөөнийг 

дэмжих чиглэлээр 

хөтөлбөр 

2018 - 

2020 

 Хөтөлбөрийг 

төслийг 

боловсруул

ж, 

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль болон холбогдох 
бусад  хууль тогтоомж, аймгийн Засаг даргын мөрийн 
хөтөлбөр,  аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл, Шударга өрсөлдөөнийг хянан зохицуулах, 
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хязгаарласан 

эрх зүйн 

орчинг 

сайжруулах 

боловсруулж 

хэрэгжүүлэх 

батлуулсан 

байх 

хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр 2019 онд зохион 
байгуулах ажлын  төлөвлөгөөний  хүрээнд  Хүний эрх, эрх  
чөлөө, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хангах, иргэдийн өргөдөл 
гомдол хүлээн авах шийдвэрлэх, мэдээлэл хүргэх, хуулийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавих, хэрэглэгчийн боловсрол, 
хэрэглээний соёлыг дээшлүүлж, мэдлэг олгох талаар 
сургалт  сурталчилгаа нөлөөллийн  ажлыг зохион байгуулах 
ажлыг Шударга, өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын орон 
нутаг дахь улсын байцаагч нар хэрэгжүүлж  ажиллалаа.  
Тус онд  “Хариуцлагатай хэрэглээ-Хэрэглэгчийн эрх”-ийн 
жил, “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах улсын зөвлөгөөн”-ий 
зөвлөмж шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  Шударга 
өрсөлдөөнийг хянан зохицуулах, хэрэглэгчийн эрхийг 
хамгаалах чиглэлээр 2019 онд зохион байгуулах ажлын  
төлөвлөгөөний дагуу  тайлант хугацаанд Олон улсын 
хэрэглэгчийн өдөр болох 3 дугаар сарын 15-ны өдрийг 
“Аюулгүй, ухаалаг бараа бүтээгдэхүүн” уриатайгаар 
тэмдэглэн өнгөрүүлж, “Хүүхэд-Хэрэглэгч”, “Ахмад настан –
Хэрэглэгч” аяны хүрээнд хууль тогтоомж, хэрэглэгчийн 
боловсрол, зохистой хэрэглээний талаарх мэдлэг олгох 
сургалт сурталчилгааг зохион байгуулж, 4012 хүн 
хамрагдлаа. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах бодлого, болон 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж хяналт  
тавих чиглэлээр  аймгийн Засаг даргын удирдамжтайгаар 9 
удаагийн хяналт шалгалтыг Шударга өрсөлдөөн 
хэрэглэгчийн төлөө газрын орон нутаг дахь улсын 
байцаагчид  холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулж, Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 70481111 
иргэдээ сонсох  утсаар хэрэглэгчийн гаргасан гомдол санал 
хүсэлтийг хүлээн авч ажиллаж 2019 онд  17 / цахилгаан, 
дулаан, сувиллын газрын үйлчилгээтэй холбоотой/ гомдол 
хүлээн авч шийдвэрлэж ажиллалаа.  

7. Долоо. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн хяналт, иргэний нийгмийн байгууллагын үүрэг, оролцоог 

нэмэгдүүлэн, идэвх санаачилгыг дэмжих 
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4.1.7.3. 

Төрийн 

байгууллага, 

түүний 

удирдлагын 

үйл 

ажиллагаанд 

төрийн бус 

байгууллага 

хяналт тавих 

боломжийг 

бий болгох, 

төрийн зарим 

ажил 

үйлчилгээг 

төрийн бус 

байгууллагаа

р 

гүйцэтгүүлэх, 

санхүүжилтий

г ил тод, үр 

ашигтай 

зарцуулах, 

түүнд хяналт 

тавих 

тогтолцоог 

бүрдүүлэх 

1. Төрийн 

байгууллага, 

түүний удирдлагын 

үйл ажиллагаанд 

төрийн бус 

байгууллага хяналт 

тавих боломжийг 

бүрдүүлэх 

2017 - 

2019 

 Хяналт 

тавих 

боломж 

бүрдсэн 

байх 

Аймгийн Засаг дарга, аймгийн Барилгачдын холбоотой 

хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа. Тус санамж 

бичгийн хүрээнд Барилгын тухай хууль, барилгын норм, 

нормативын хэрэгжилтийг хангах, техник технологийн 

дэвшлийг нэвтрүүлэх, бодлогын зорилтыг хэрэгжүүлэх, 

салбарын зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, инженер 

техникийн ажилтан болон мэргэжилтэй ажилчдын чадавхыг 

дээшлүүлэхэд хамтран ажиллана. Мөн шаардлагатай 

судалгааг хийх, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулалтын ажилд тус холбооны төлөөллийг 

оролцуулах, орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зэрэг 

төлөвлөж буй бүтээн байгуулалтын ажлуудад аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудыг оролцуулахыг бодлогоор дэмжих зэрэг 

асуудлыг тусган хэрэгжүүлэхээр боллоо. Говь-Алтай аймгийн 

Төр, Төрийн бус байгууллагууд нийгмийн сайн, сайхны төлөө 
2020 онд хэрхэн хамтран ажиллах чиглэлээр санал 
солилцох “Зангиагүй уулзалт”-ыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 
07-ны өдөр зохион байгууллаа. 

Тус уулзалтад аймгийн Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан 
Төрийн байгууллагуудын 14 төлөөлөл, Иргэний нийгмийн 
нэгдсэн зөвлөлийн тэргүүн Г.Ундрамаар ахлуулсан Төрийн 
бус байгууллагуудын 30 орчим төлөөлөл оролцож 2020 онд 
хамтран ажиллах, төрийн зарим чиг үүргийг Төрийн бус 
байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх мөн аймгийн түүхт 80 жилийн 
ойг угтаж бүтээлч ажлуудыг хамтран хийж хэрэгжүүлэх санал 
солилцлоо. 
Уулзалтын үр дүнд Иргэний нийгмийн байгууллагуудыг 
нэгдсэн байр, тоног төхөөрөмжөөр хангах асуудлыг 
шийдвэрлэж Эрүүл мэндийн газар, Боловсрол, соёл 
урлагийн газар,Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын газар, Цагдаагийн газар, Татварын 
хэлтсийн удирдлагууд Төр, Иргэний нийгмийн 
байгууллагуудтай хамтарч ажиллах саналаа илэрхийлж, 
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ажлын чиглэлээ тодорхойллоо. 
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2. Төрийн зарим 

чиг үүргийг төрийн 

бус байгууллагаар 

гүйцэтгүүлж, 

төсвөөс олгож 

байгаа 

санхүүжилтийн 

зарцуулалтыг ил 

тод, нээлттэй 

болгож нийтэд 

мэдээлэх 

2018 - 

2022 

 Төрийн бус 

байгууллага

д 

шилжүүлэх 

боломжтой 

төрийн 

үйлчилгээни

й 

жагсаалтыг 

баталсан 

байх 

Төрийн зарим чиг үүргийг Төрийн бус байгууллагуудаар 
гүйцэтгүүлэх,  санхүүгийн хувьд дэмжих зорилгоор орон 
нутгийн   төсөвтөө тодорхой хэмжээний хөрөнгө  тусгаж,  
Төрийн бус байгууллагуудаас ажил гүйцэтгэх саналыг  авч 
нэгтгэн, хэрэгжүүлэх боломжтой санал ирүүлсэн Төрийн бус 
байгууллагуудтай аймгийн Засаг дарга хамтын ажиллагааны 
гэрээ байгуулан ажиллаж  байна. 
Тус онд аймгийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 26-
ны өдрийн А/380 дугаар захирамжаар аймгийн Улаан 
загалмайн хороо, Говь-Алтай аймгийн иргэний нийгмийн 
нэгдсэн зөвлөл, Баялаг бүтээгчдийн холбоо, аймгийн Үсчин 
гоо засалчдын холбоо, эмэгтэйчүүдийн холбоо, Хантайшир 
утга зохиолын нэгдэл, Тогооч нарын холбоо, аймгийн 
Залуучуудын холбоо, аймгийн Сэтгүүлчдийн холбоо, Дэлгэр 
сэтгэл, Байгаль орчны иргэний зөвлөл, аймгийн Үйлдвэрчний 
эвлэлийн холбоо, Бэлчээр эзэмшигчдийн холбоо, “Гоо даль” 
төрийн бус байгууллага, Батлан хамгаалах туслах 
нийгэмлэг, Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Худалдаа эд 
эрхлэгчдийн хоршоодын холбоодод 500,0-6000,0 сая 
төгрөгийн санрүүжилтийг гэрээг байгуулан орон нутгийн 
төсвөөс дэмжлэг 26,5 сая төгрөгийг олгосон бөгөөд энэхүү 
хөрөнгө нь эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, хүүхэд залуучуудад 
зориулсан үйл ажиллагаа, шударга өрсөлдөөнийг дэмжих, 
бизнес эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх, үзэсгэлэн яармаг, 
тэмцээн уралдаан зохион байгуулах, хууль тогтоомжийн 
сургалт сурталчилгаа, төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих, гэмт хэрэг, зөрчлөөс  урьдчилан 
сэргийлэх, иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх зэрэг үйл 
ажиллагаанд зарцуулагдаад байна. 
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10. Арав. Шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэн, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулж, авлигын эсрэг 

боловсролыг дээшлүүлэх 

24 4.1.10.1. 

Авлигын 

4. Төрийн 

байгууллагуудын 

2017 - 

2022 

15500000 Төрийн 

байгууллагу

 
Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны 

100 



нийгмийн хор 

аюулыг 

ухуулан 

таниулах, 

авлигыг үл 

тэвчих үзлийг 

төлөвшүүлэх

эд иргэн, 

төрийн болон 

төрийн бус 

байгууллагын 

оролцоог 

хангах арга 

хэмжээг үе 

шаттай 

хэрэгжүүлэх 

Авлигын эсрэг үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн үр 

дүнг сайжруулах 

удын 

авлигын 

эсрэг үйл 

ажиллагаан

ы 

хэрэгжилтий

н үнэлгээ 

ахисан байх 

өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 
сайжруулах, хүнд суртал чирэгдлээс ангид, төрийн албан 
хаагчдын ёсзүйг дээшлүүлэхэд чиглэсэн” Авлигын эсрэг дэд 
хөтөлбөрийг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 16 
дугаар тогтоолоор баталлаа. 
Тус дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 4 зорилтын хүрээнд  23 арга 
хэмжээг төлөвлөн хэрэгжилтийг хангуулж, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 71,3 хувьтай байна. 
Авлигын нийгмийн хор аюулыг төрийн албан хаагчид, өсвөр 
үеийнхэнд ухуулан таниулах авлигыг үл тэвчих үзлийг 
төлөвшүүлэх чиглэлээр Газрын харилцаа барилга, хот 
байгуулалтын газар, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар, 
Татварын хэлтэс,  Есөнбулаг сумын Засаг даргын Тамгын 
газар,  Мэргэжлийн хяналтын газрын албан хаагчдын дунд 
“ЦЭЦ”  хууль зүйн уралдаан тэмцээнийг 2019 оны 12 дугаар 
сарын 09-ны өдөр аймгийн ГХУСАЗЗ,  Гэр бүл, хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн  газартай  хамтран  Гэр бүл, хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн газрын  “Мазаалай” театрт  зохион 
байгууллаа. 
“ЦЭЦ”  хууль зүйн уралдаан тэмцээнийг багийн мэндчилгээ, 
бодлого, багийн гишүүдийн дунд асуулт хариулт, хууль 
хэрэглэх чадвар,  багийн ахлагчдын дунд асуулт хариулт 
гэсэн дарааллаар Үндсэн хууль, Авилгын эсрэг хууль, 
Нийтийн албанд  нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль, Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ 
хуулийн хүрээнд бэлтгэн явууллаа. 
Тус тэмцээнд Тэргүүн байранд  Мэргэжлийн хяналтын 
газрын “Төрийн төлөө түмний хяналт” баг,  дэд байрт байрт  
Татварын хэлтсийн “Оюуны хүч” баг, гутгаар байрт 
Есөнбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын  “Эерэг сөрөг” 
баг  тус тус шалгарч  дурсамж,  мөнгөн шагналаар 



шагнууллаа. 

 
Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын 
дунд “Авлига ба хүний эрх” сэдэвт эссэ нийтлэлийн 
уралдааныг  зохион байгуулж, Тус уралдаанд Есөнбулаг 
сумын ерөнхий боловсролын 1, 3, 4  дүгээр сургууль , 
Хантайшир-Эрдэм цогцолбор, Лицей сургууль, Мэргэжил 
сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сурагчдын нийт 18 эссэ 
нийтлэл ирснээс тэргүүн байранд 1 дүгээр сургуулийн 12в 
ангийн сурагч У.Болоршагай, дэд байрт Лицей ахлах 
сургуулийн 10а ангийн сурагч О.Баярмаа, гутгаар байрт 4 
дүгээр сургуулийн 12а ангийн сурагч Б.Сайнбаяр, тусгай 
байрт Мэргэжил сургалт үйлдвэрийн төвийн уахим, тоног 
төхөөрөмжийн үйлчилгээний 2-р ангийн сурагч А.Ундармаа, 
тусгай байрт, Их зураач Б.Шаравын нэрэмжит 3 дугаар 
сургуулийн 11б ангийн сурагч Б.Уянга нар шалгарч 
өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар тус тус шагнагдлаа. 
Эссэ нийтлэлийн уралдаанд байр эзэлсэн сурагчидтай 
аймгийн Засаг дарга В.Рэнцэндорж 2019 оны 12 дугаар 
сарын 12-ны өдөр уулзаж эссэ нийтлэлийн талаар асуулт 
асууж, санал бодлыг нь сонсож, цаашид Төрийн 
үйлчилгээний үр ашгийг сайжруулж, ил тод хариуцлагатай 
төрийн албыг төлөвлшүүлэх, төрийн албан хаагчдын ёс зүйн 
хэм хэмжээ, ажлын хариуцлага, сахилга дэг журмыг 
чангатгах, боловсролын салбарт хийгдэж буй ажил, цаашид 
хийх ажлын  талаар харилцан ярилцаж,   шагналыг гардуулж 
өглөө.  



 
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид хууль эрх зүйн 
мэдлэг,  эрхээ эдлэх хамгаалах, бүх нийтээр авлигыг үл 
тэвчин илчилж, хүнд суртал чирэгдэлгүй, шударга ёс зүйтэй 
байхад өөрийн төсөөлсөн сэтгэгдэл, олон нийтэд уриалсан, 
шинэлэг санаа тодорхой асуудлыг эссэ нийтлэлээрээ 
дэвшүүлсэн байлаа. 
Хууль эрх зүйн  уралдаан тэмцээнүүдэд Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс 
“Авлига ба хүний эрх” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдаанд 
100,0 мянган төгрөг, аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас 
“Цэц”  хууль зүйн уралдаан тэмцээн болон  “Авлига ба хүний 
эрх” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдаанд 635,0 мянган төгрөг, 
Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар  “Авлига ба 
хүний эрх” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдаанд 200,0 мянган 
төгрөг, нийт хууль эрх зүйн уралдаан тэмцээнд 935,0 мянган 
төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлэн хэрэгжилтийг 
хангуулж, санхүүжилтийн гүйцэтгэлийг тайлагнаж 
ажиллалаа. 
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4.1.10.4. 

Авлигын 

эсрэг сургалт, 

сурталчилгаа 

явуулах 

сургагч 

1. Авлигын эсрэг 

сургалт, 

сурталчилгаа 

явуулах сургагч 

багшийг бэлтгэх, 

чадавхжуулах, 

2017 - 

2022 

 Аймаг, 

нийслэлд 

100 сургагч 

багшийг 

бэлтгэсэн 

Тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Хяналт 

шинжилгээ-дотоод аудитын хэлтсийн мэргэжилтэн 

Э.Буянтөгс, Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн 

А.Наранбаатар, Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн 

мэргэжилтэн С.Амгалан нарыг  Авлигатай тэмцэх газраас 

2018 оны 12 дугаар сарын 15-17-ны өдрүүдэд зохион 

байгуулсан  “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, ашиг сонирхлын 

100 



багшийг 

бэлтгэх, 

дэмжлэг 

үзүүлэх 

ажлыг зохион 

байгуулах 

мэргэжил, арга 

зүйн туслалцаа, 

дэмжлэг үзүүлэх 

байх зөрчлийг зохицуулах нь” сэдэвт сургагч багш бэлтгэх 

сургалтад хамруулсан.  

 

100 хувьтай -16, 70 хувьтай -6, 40 хувьтай -2, 0 хувьтай -0  хэрэгжилтийн дундаж хувь  87,5  хувьтай байна. 

 

 

 

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС 


