ÕÎÂÄ ÀÉÌÃÈÉÍ ÀÂËÈÃÀÒÀÉ ÒЭÌЦЭÕ, ШÓÄÀÐÃÀ ЁÑ, ÈË ÒÎÄ БÀÉÄËЫÃ
ÕÀÍÃÀÕ ҮÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍЫ 2016 ÎÍЫ ÒӨËӨÂËӨÃӨӨÍÈÉ БÈÅËЭËÒ
№

Õийх ажлын агуулга
Àвлигын
эсрэг
хууль
тогтоомжийг
иргэдэд
сурталчлах,
энэ
талаархи
мэдээллийг
иргэд,байгууллага чөлөө
тэй
авах
нөхцөлийг
хангах

Õэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Õүрэх үр дүн
Биелэлт
Нэг. Хуулиар хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлэх
эсрэг
болон
дээд
шатны
1.1.Àвлигын
эсрэг
хууль Èргэд,
албан Àвлигын
баталсан
хууль
тогтоомжийг
сурталчлах тушаалтнууд хуулийн байгууллагуудаас
/мэдээллийн
самбар,
цахим зохих
мэдлэгтэй тогтоомжуудыг иргэдэд танилцуулах зорилго
бүхий “Àвлигын эсрэг хамтдаа” самбар,
хуудас, теле сурталчилгаа, яриа болсон байна
авлигын эсрэг сурталчилгаа бүхий плакатыг
таниулга, сонсгол, нээлттэй
аймгийн ÇÄÒÃ-ын 1 давхарт байрлуулав. 32
өдөрлөг, хэлэлцүүлэг, хэвлэмэл
албан тушаалтанд Çахиргааны ерөнхий хууль
материал г.м/
болон ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан

Õувь

100

сэргийлэх нь сургалтыг зохион байгуулав.

1.

2.

3.

Шинээр
боловсруулж
байгаа бодлогын баримт
бичгийн
шийдвэрийн
төслийг
олон
нийтэд
танилцуулах, сонирхогч
бүлгүүдтэй
харилцан
санал солилцох

Òөсвийн орлого, түүний
зарцуулалт,
гадаадын
зээл, тусламж, түүний
хуваарилалтыг
олон

1.2.Àвлигатай тэмцэх газраас
бэлтгэн
хүргүүлсэн
сурталчилгааны
материалыг
иргэд,
байгууллага,
албан
хаагчдад түгээх, бүртгэл хөтлөх

Èргэд,
албан
тушаалтнууд гарын
авлага материалаар
хангагдсан байна.

1.3. Îлон нийтийн мэдээллийн
хэрэгслээр иргэдэд зориулсан
хуулийн булан ажиллуулах

Èргэд олон нийт,
албан
хаагчдын
Àвлигын
эсрэг
хуулийн
мэдлэг
нэмэгдсэн байна.
Íèéòýýð
äàãàæ
ìºðäºõ õýì õýìæýý
òîãòîîñîí
øèéäâýðèéí òºñëèéã
îëîí
íèéò,
ñîíèðõîã÷èéí á¿ëãýýð
õýëýëö¿¿ëæ ñàíàëûã
øèéäâýðò
á¿ðýí
òóñãàñàí áàéíà.

2.1. Íèéòýýð äàãàæ ìºðäºõ õýì
õýìæýý òîãòîîñîí øèéäâýðèéí
òºñëèéã îëîí íèéò, ñîíèðõîã÷èéí
á¿ëãýýð
õýëýëö¿¿ëýõ
àæëûã
çîõèîí áàéãóóëàõ
2.2.
Òөслийг
олон
нийт,
ñîíèðõîã÷èéí
á¿ëãýýð
хэлэлцүүлэх
ажлыг
зохион
байгуулах
тухай
мэдээллийг
цахим
хуудсанд
байршуулж,
иргэд, олон нийт, сонирхогч
бүлгүүдтэй санал солилцох
3.1.Òухайн жилийн төсөв

Àвлигатай тэмцэх газраас “Àвлигын эсрэг
үндэсний хөтөлбөр” танилцуулах явцад
ном тараах материалыг байгууллагын
дарга, ЭБÀÒ-ууд, хувийн хэвшил, иргэний
нийгмийн байгууллагын төлөөлөл нийт 137
хүнд тарааж бүртгэлээр гарын үсэг
зуруулсан.
Õуулийн булан ажиллуулахаар Õовд
телевизтэй ярилцсан.

100

10
Àймгийн Çасаг даргын “Цагийн хязгаар
тогтоох тухай” 2016 оны À/299 дүгээр
захирамж, “Òээврийн хэрэгслийг түр
саатуулах байрны төлбөр хураамж авах
тухай” аймгийн иргэдийн Òөлөөлөгчдын
Õурлын Òэргүүлэгчдээр батлуулах журмын
төсөл зэргийг сонирхогч этгээд болон
холбогдох албан тушаалтнуудаас санал
авсан.
Äээрх 2 төслийг олон нийт, сонирхогчийн
бүлгээр
хэлэлцүүлэх
ажлыг
зохион
байгуулах
тухай
мэдээллийг
цахим
хуудсанд байршуулж, иргэд, олон нийт,
сонирхогч бүлгүүдтэй санал солилцов.
www.khovd.gov.mn цахим хуудасны “ил
тод” гэсэн цэсний “төсөв санхүү” гэсний
2016 онд “2016 оны төсвийн” гэсэн хэсэгт
байршуулсан.

100

100

100

нийтэд
тухай
бүр
мэдээлэх,
цахим
хуудсанд байршуулах

3.2. Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл

3.3. Ñарын төсвийн гүйцэтгэл
3.4. Óлирлын төсвийн гүйцэтгэл
3.5.
Õагас
гүйцэтгэл

жилийн

төсвийн

3.6. Äараа жилийн төсвийн төсөл
3.7. Õагас
тайлан

жилийн

санхүүгийн

3.8. Æилийн эцсийн санхүүгийн
тайлан
3.9. Ñанхүүгийн тайланд хийсэн
аудитын дүгнэлт
3.10. Àудитын тайлан, дүгнэлтэд
тусгагдсан
асуудлаар
авч
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
3.11. төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт,
түүний шалтгааны тайлбар
3.12. тухайн жилийн төсөвт орсон
нэмэлт, өөрчлөлт
3.13.
Òөсвийн
орлого
бүрдүүлэлтийг нээлттэй болгох
3.14. Õууль тогтоомжийн дагуу
төвлөрүүлэх төлбөр хураамж,
зохицуулалтын
үйлчилгээний
хөлсний
хэмжээнд
орсон
өөрчлөлт
3.15. Цалингийн зардлаас бусад
таван сая төгрөгөөс дээш үний

Òөсвийн нээлттэй ил
тод
байдал
хангагдана

www.khovd.gov.mn цахим хуудасны “ил
тод” гэсэн цэсний “төсөв санхүү” гэсний
2016 он Òайлан дотор “2015 оны жилийнх”
гэсэн хэсэгт байршуулсан.
ил тод” гэсэн цэсний “төсөв санхүү” гэсний
2016 он –гүйцэтгэл сар, улирал хэсэгт
байршуулсан.
ил тод” гэсэн цэсний “төсөв санхүү” гэсний
2016 он –гүйцэтгэл сар, улирал хэсэгт
байршуулсан.
“шилэн данс” цэсний “төсвийн гүйцэтгэл”
гэсний “төсвийн зарлага” хэсгийн “хагас
жилийн гүйцэтгэл” хэсэгт байршуулсан.
“ил тод” гэсэн цэсний “төсөв санхүү”
гэсний 2016 он – 2017 оны төсөл хэсэгт
байршуулсан.
“шилэн данс” цэсний “төсвийн гүйцэтгэл”
гэсний “төсвийн зарлага” хэсгийн “хагас
жилийн гүйцэтгэл” хэсэгт байршуулсан.
“ил тод” гэсэн цэсний “төсөв санхүү”
гэсний 2016 онд “2015 оны жилийнх” гэсэн
хэсэгт байршуулсан.
“ил тод” гэсэн цэсний “төсөв санхүү”
гэсний 2016 онд гэсний “Àудитын дүгнэлт”
гэсэн хэсэгт байршуулсан.
“ил тод” гэсэн цэсний “төсөв санхүү”
гэсний 2016 онд гэсний “Àудитын дүгнэлт”
гэсний ард “авч хэрэгжүүлсэн арга” гэсэн
хэсэгт байршуулсан.
ил тод” гэсэн цэсний “төсөв санхүү” гэсний
2016 онд гэсний “төсвийн хэмнэлт,
хэтрэлт” гэсэн хэсэгт байршуулсан.
Шилэн
данс-Àймгийн
төсөв
санхүүÒодотгол 2016 гэсэн дотор байршуулсан
“Èл тод” цэсний “төсөв санхүү” гэсний 2016
он дотор “төлбөр хураамжинд” гэсэн хэсэгт
байршуулсан
Çасаг дарга данс, Îрон нутгийн хөрөнгө
оруулалтын 5,0 саяас дээш дүн бүхий

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

дүн бүхий орлого, зарлагын
мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус
бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн
авагчийн нэрийн хамт цахим
хуудсанд байршуулах
3.16. Байгууллагын батлагдсан
орон тоонд орсон өөрчлөлт

зарлагын мөнгөн гүйлгээг тухай бүр иргэд
олон нийтэд нээллтэй мэдээлж байна

Òөсвийн нээлттэй ил
тод
байдал
хангагдана

4.

Чиг үүргийн дагуу олгож
буй
зөвшөөрөл,
бүртгэлийн
үйл
ажиллагааг
ил
тод,
нээлттэй байлгах, олон
нийтэд
танилцах
боломжоор хангах

3.17.
Êонцессийн
зүйлийн
жагсаалт болон түүнд оруулсан
нэмэлт, өөрчлөлт батлагдсанаас
хойш 14 хоногийн дотор багтаан
нийтэд мэдээлэх
3.18. Íийгмийн даатгалын сангаас
тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх
бүхий
этгээдийн
жагсаалтыг
тухайн этгээдийн эцэг /эх/-ийн
нэр, өөрийн нэрийн хамт цахим
хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар
байршуулах
3.19. Êонцессийн гэрээ байгуулсан
тухай бүрт концесс эзэмшигч,
түүний
байгууллагын
нууцад
хамаарахаас бусад мэдээлэл,
концессийн зүйл, гүйцэтгэх ажил,
үзүүлэх үйлчилгээний талаархи
мэдээллийг үндэсний хэмжээний
өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн
хэрэгсэлээр олон нийтэд түгээж
цахим хуудас болон мэдээллийн
самбарт ойлгомжтой байдлаар
байршуулсан байна.
4.1. Байгууллагаас олгож буй
зөвшөөрлийн жагсаалтыг цахим
хуудсандаа байршуулах
4.2. Äээрх зөвшөөрөл /тусгай
зөвшөөрөл, лиценз, эрх олгох г.м
бусад үйл ажиллагаа эрхлэх
зөвшөөрөл/-ийг
олгоход

Àймгийн ÇÄÒÃ-ын даргын 2016 оны 09
дүгээр сарын 30-ны өдрийн À/50 дугаар
тушаалаар бүтэц орон тоог шинэчлэн
баталсан.
Òушаалыг
жагсаалтыг
www.khovd.gov.mn
цахим
хуудасны
“тушаал” цэсний “тушаал À” гэсний 2016
оны 9 сар гэсэнд байршуулсан.
концессийн зүйлийн жагсаалтыг “ил тод”
цэсний “концессийн зүйл” гэсэн хэсэгт
байршуулсан.
Íийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр,
тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий этгээдийн
жагсаалтыг
“ил
тод”
цэсний
“үйл
ажиллагаа” хэсгийн “тэтгэвэрт гарах
албан” гэсэн хэсэгт байршуулсан.
Òайлант хугацаанд концессын гэрээ
байгуулж үйл ажиллагаа явуулсан 3
концесс
эзэмшигч
байгаа
бөгөөд
мэдээллийг жагсаалтыг www.khovd.gov.mn
цахим
хуудасны
“ил тод” цэсний
“концессийн зүйл” гэсний “хийгдсэн ажил”
хэсэгт байршуулсан.

Èргэдийн
төрийн
үйлчилгээ
авах
нөхцөл
сайжирсан
байна.
Èргэдийн
төрийн
үйлчилгээ
авах
нөхцөл
сайжирсан
байна.

www.khovd.gov.mn цахим хуудасны “ил
тод” цэсний үйл ажиллагаа дотор “тусгай
зөвшөөрөл” гэсэн хэсэгт байршуулсан.
www.khovd.gov.mn цахим хуудасны “ил
тод” цэсний үйл ажиллагаа дотор “тусгай
зөвшөөрөл” гэсэн хэсэгт байршуулсан.

100

100

100

100

100

100

шаардлагатай баримт бичгийн
жагсаалт, уг асуудлыг шийдвэрлэх
журмыг
цахим
хуудсандаа
байршуулах
4.3.Òухайн
зөвшөөрөл
эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхлэх үйл
ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл
олгосон болон дуусгавар болох
хугацааг
цахим
хуудсандаа
ойлгомжтой
байдлаар
байршуулах
4.4. Чиг үүргийн дагуу нууцад
хамаарахаас бусад бүртгэлийн
талаарх
мэдээллийг
цахим
хуудсандаа байршуулах
Õүний нөөцийн ил тод
байдлыг хангах, олон
нийтийг түүнтэй танилцах
боломжоор хангах

5.

6.

5.1. Òºðèéí àëáàíä øèíýýð
àæèëòàí
ñîíãîí
øàëãàðóóëàõ
àæëûã èë òîä íýýëòòýé цахим
хэлбэрээр явуулах

5.2.
Òөрийн жинхэнэ
албан
тушаалтныг сонгон шалгаруулах
журмыг
цахим
хуудсандаа
байршуулах
5.3. Ñул орон тооны зарыг цахим
хуудсандаа байршуулах /тухай
бүр шинэчилсэн/

Òөрийн
болон
орон
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр
бараа, ажил, үйлчилгээ
худалдан
авах
ажиллагааны
ил
тод
байдлыг хангах, түүнтэй
танилцах
боломжоор
хангах

Èргэдийн
төрийн
үйлчилгээ
авах
нөхцөл
сайжирсан
байна.

www.khovd.gov.mn цахим хуудасны “ил
тод” цэсний үйл ажиллагаа дотор “тусгай
зөвшөөрөл” гэсэн хэсэгт байршуулсан.
100

Èргэдийн
төрийн
үйлчилгээ
авах
нөхцөл
сайжирсан
байна.
Òºðèéí
àëáàí
õààã÷èéí
áîëîí
óäèðäàõ
àëáàí
òóøààëòíû
ñîíãîí
øàëãàðóóëàëòûí
òàëààð èðãýä á¿ðýí
ìýäýýëýë
àâ÷
ñîíèðõñîí øààðäëàãà
õàíãàñàí èðãýä á¿ðýí
îðîëöñîí áàéíà.
Æурам
цахим
хуудсанд байршсан
байна.

Îдоогоор тусгай зөвшөөрлөөс өөр бүртгэл
байхгүй болно.

Çарыг байршуулсан
байна.

www.khovd.gov.mn
цахим
хуудасны
“ÒÀÇÑÇ” цэсний “сонгон шалгаруулалт”
гэсэн хэсэг, Òөрийн албаны зөвлөлийн
www.csc.gov.mn цахим хуудасны “Ñонгон
шалгаруулалт”, “Ìэргэшлийн шалгалт”
гэсэн цэснүүдэд байршуулсан.
www.tender.kho.gov.mn цахим хуудасны
“төлөвлөгөө, тайлан” цэсний “төлөвлөгөө”
хэсэгт
худалдан
авах ажиллагааны
төлөвлөгөөг он тус бүрээр нь байршуулж
хэвшсэн.
Òендерийн
баримт
бичиг,
тендер
шалгаруулалтыг явуулах журам зэргийг
хууль журам цэсний “журмууд”, “жишиг
баримт бичиг” гэсэн хэсэгт, тендерийн

6.1.Õудалдан авах ажиллагааны
төлөвлөгөөг цахим хуудсандаа
байршуулах

Õудалдан
авах
ажиллагааны ил тод
байдал сайжирна.

6.2.Òендерийн
баримт
бичиг,
тендер шалгаруулалтыг явуулах
журам
/тендерт
оролцохыг
сонирхогчид
тавих
шалгуур

Õудалдан
авах
ажиллагааны ил тод
байдал сайжирна.

Óдирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг
цахим хэлбэрээр явуулсан бөгөөд 17
ажлын байранд 29 иргэн оролцож 14 иргэн
тэнцэж сул орон тоо нөхөгдсөн. 17 сул
орон тооноос 11 ажлын байрны захиалга
нөхөгдсөн.

www.khovd.gov.mn
цахим
хуудасны
“ÒÀÇÑÇ” цэсний “шинэчилсэн журам” гэсэн
хэсэгт байршуулсан.

100

100

100

100

100

100

үзүүлэлт/, тендерийн урилгыг
цахим хуудсандаа байршуулах
6.3. Òендерт шалгарсан болон
шалгараагүй оролцогчийн талаарх
товч мэдээлэл, шалгарсан болон
шалгараагүй хуулийн үндэслэл,
шалтгааныг
цахим
хуудсанд
байршуулах
6.4. Õудалдан авах ажиллагаанд
хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
болон бусад хяналт, шалгалтын
дүнг
цахим
хуудсандаа
байршуулах
6.5. Òаван сая төгрөгөөс дээш
үнийн дүн бүхий худалдан авсан
бараа, ажил үйлчилгээний нэр,
санхүүжилтийн
хэмжээ,
нийлүүлэгчийн нэр, хаягийг цахим
хуудсандаа байршуулах
6.6.
Òендерийн
үнэлгээний
хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн
салбарын мэргэжлийн холбоод,
хувийн хэвшил, төрийн бус
байгууллагын
төлөөллийг
оролцуулсан байх
Òөрийн хяналтын үйл
ажиллагааны
ил
тод,
нээлттэй байдлыг хангах
7.

8.

Àвлигатай тэмцэх зорилго
бүхий
төрийн
бус
байгууллага,
иргэдийн
сайн дурын хөдөлгөөнийг
дэмжих,
үйл

Õудалдан
авах
ажиллагааны ил тод
байдал сайжирна.

Õудалдан
авах
ажиллагааны ил тод
байдал сайжирна.

Õудалдан
авах
ажиллагааны ил тод
байдал сайжирна.

Õудалдан
авах
ажиллагааны ил тод
байдал сайжирна.

7.1. Òухайн жилд явуулах хяналт
шалгалтын ажлыг төлөвлөж оны
эхэнд нийт иргэд, байгууллагад
мэдээлэх
7.2.
Õÿíàëò
øàëãàëòûí
ìýäýýëëèéã îëîí íèéòýä íýýëòòýé
áàéëãàõ öàõèì õóóäàñ, õýâëýë
ìýäýýëëèéí õýðýãñýë, ìýäýýëëèéí
ñàìáàðò áàéðøóóëàõ

Õÿíàëò
øàëãàëòûí
òàëààð
èðãýä
ìýäýýëýëòýé áîëñîí
áàéíà.
Òухайн байгууллагын
үйл ажиллагааны ил
тод
байдал
хангагдана.

8.1. Боловсролын байгууллагууд,
аймгийн
БÎЭÒ,
ÃÕБÕБÃ,
Õөдөлмөрийн
хэлтэс,
ÍÕҮÕ,
Цагдаагийн
газар
зэрэг
байгууллагуудын
үйл

Òөрийн байгууллагын
үйлчилгээ
тэгш
хүртэнэ

урилгыг
“тендерийн
урилга”
цэсэнд
худалдан авах ажиллагааны журам тус
бүрээр нь ангилан байршуулсан.
Òендерт шалгарсан болон шалгараагүй
оролцогчдын
талаарх
мэдээллийг
www.tender.kho.gov.mn цахим хуудасны
“тендер”
цэсний
“шалгарсан
болон
шалгараагүй мэдээлэл” гэсэн хэсэгт дарж
үзнэ үү.

100

Õудалдан авах ажиллагаанд аймгийн
Àудитын газраас шалгалт хийгдээгүй.
100
Õудалдан
авсан
бараа,
ажил,
үйлчилгээний
тайланг
www.tender.kho.gov.mn цахим хуудасны
“төлөвлөгөө, тайлан” цэсний “тайлан”
хэсэгт
жил,
улирлаар
нь ангилан
байршуулсан.
Òайлант хугацаанд 14 тендер зарлагдаж
Çасаг
даргын
захирамжаар
тендер
шалгаруулах үнэлгээний хорооны 90
гишүүд томилогдсоноос үүнээс 35 гишүүн
нь хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллага
болон иргэний төлөөлөл байна.

100

100

Khovd.gov.mn цахим хуудасны “ил тод”
цэсний “санхүүгийн хяналт аудит” хэгийн
“төлөвлөгөө 2016” гэсэнд байршуулсан

100

Õяналт
шалгалтын
дүн
мэдээг
Khovd.gov.mn цахим хуудасны “ил тод”
цэсний “санхүүгийн хяналт аудит” хэсгийн
“гүйцэтгэл 2016” гэсэнд байршуулсан

100

Õэвлэлийн Õүрээлэнгийн Баруун бүсийн
төв ÒББ-аар Ìанхан, Ìөст, Äарви, Çэрэг,
Ìөнххайрхан,
Буянт
сум,
төрийн
байгууллагуудаас аймгийн Çасаг даргын
Òамгын газар, Æаргалант сум, Ãазрын

100

ажиллагаандаа
оролцуулах

Àшиг
зөрчлөөс
сэргийлэх
дүрмийг
мөрдүүлэх

татан

сонирхлын
урьдчилан
ѐс
зүйн
тогтоон

9.

10.

Байгууллагын
удирдлагаас гаргаж буй
шийдвэрийн
ил
тод,
нээлттэй байдлыг хангах
/төрийн
болон
байгууллагын
нууцад
хамаарахаас
бусад/,
цахим
хуудсандаа
байршуулах

11.

Үйл
ажиллагаандаа
мөрдөж байгаа хууль
тогтоомж, дүрэм, журам,
зааврыг
цахим
хуудсандаа ойлгомжтой
байдлаар байршуулах

ажиллагаанд ÒББ-аар судалгаа,
шинжилгээ, үнэлгээ хийлгэх

8.2. Үйл ажиллагааны үр дүнгийн
талаар
хэвлэл
мэдээллийн
хэрэгсэл,
цахим
хуудсаараа
мэдээлсэн байх

Òөрийн байгууллагын
үйлчилгээ
тэгш
хүртэнэ

9.1. Òөрийн албан хаагчийн ѐс
зүйн
дүрмийг
төрийн
байгууллагын
албан
тушаалтнуудад танилцуулж гарын
үсэг зуруулах
9.2. Шинээр томилогдож буй
албан
тушаалтанд
ѐс
зүйн
дүрмийг танилцуулах

Àлбан
хаагчдад
танилцуулагдсан
байна.

9.3. Çөрчил илэрсэн тохиолдолд
хуульд
заасан
хариуцлагыг
хүлээлгэх
9.4. Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг
хамт олонд мэдээлсэн байх

Õариуцлага
хүлээлгэсэн байна.

10.1. Çасаг даргын захирамж,
Òамгын
газрын
даргын
тушаалуудыг нийтэд нээлттэй
мэдээлэх

11.1. Үйл ажиллагаандаа мөрдөж
байгаа хууль тогтоомжийг цахим
хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар
байршуулах

Àлбан
хаагчдад
танилцуулагдсан
байна.

Àлбан тушаалтнууд
мэдээлэлтэй болсон
байна.

Èл
тод
нээлттэй
мэдээлэгдсэн байна.

Õууль
бүрэн
байна.

тогтоомжууд
байршсан

харилцаа, барилга, хот байгуулалтын
газар,
Íийгмийн
даатгалын
хэлтэс,
Õөдөлмөрийн хэлтэс, Æаргалант сумын
цэцэрлэгүүд,
Бүсийн
оношилгоо
эмчилгээний төв зэрэг байгууллагуудад
хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэсэн.
Õэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэсэн тайланг
Khovd.gov.mn цахим хуудасны “нутгийн
удирдлага”
цэсний
Àймгийн
ÇÄÒÃÕэлтсүүд- ÕШШÄÀ-ын хэлтэс- Ìэдээ
мэдээлэл “хяналт шалгалт-үнэлгээ” гэсэнд
байршуулсан
Шинээр
томилогдсон
18
албан
тушаалтанд төрийн албан хаагчийн ѐс
зүйн дүрмийг танилцуулж гарын үсэг
зуруулж авсан.
Шинээр
томилогдсон
18
албан
тушаалтанд төрийн албан хаагчийн ѐс
зүйн дүрмийг танилцуулж гарын үсэг
зуруулж авсан.
Àймгийн Çасаг даргын Òамгын газрын
ажилтнуудын зүгээс зөрчил гаргаагүй.
Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг оны эцэст
жилийн
ажлын
тайлантай
хамт
мэдээллэдэг.
Àймгийн Çасаг даргаас батлан гаргадаг
захирамжуудыг 2013 оны 1 сараас эхлэн
сараар нь www.khovd.gov.mn цахим
хуудасны “захирамж” хэсэгт, Òамгын
газрын даргын тушаалыг мөн дээр
дурдсан цахим хуудасны “тушаал” хэсэгт
байршуулж сонирхсон иргэдийг танилцах
боломжоор хангав.
Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль
тогтоомжийг www.khovd.gov.mn цахим
хуудасны “ил тод байдал” цэсний
“үйлчилгээ
үзүүлэх”
гэсэн
хэсэгт
байршуулсан. Ìөн “аймгийн Çасаг даргын
Òамгын газарт мөрдөгдөж буй хууль
тогтоомж” гэсэн самбар гаргасан бөгөөд
хэлтсүүд мөн үйл ажиллагаандаа мөрдөж

100

100

100

100

100

100

100

Èргэдийн өргөдөл /санал,
мэдэгдэл/,
гомдол,
хүсэлтийг хүлээн авах,
шийдвэрлэх
шат
дамжлагыг
цөөрүүлэх,
зөрчлийн
талаарх
мэдээллийг хүлээн авч
шалгах

11.2. Үйлчлүүлэгчээс авч буй
төлбөр,
хураамжийг
цахим
хуудсандаа байршуулах
12.1. Өргөдөл /санал, мэдэгдэл/,
гомдол, хүсэлт, мэдээлэл хүлээн
авах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх
(утас, хайрцаг, санал хүсэлтийн
дэвтэр, факс, цахим, бичгээр,
амаар г.м хэлбэрээр)
12.2. Èргэдийн өргөдөл, гомдол,
хүсэлтийг хүлээн авах асуудал
хариуцсан албан хаагчийн нэр,
албан тушаал, ажиллах журам,
харилцах утас, иргэдийг хүлээн
авч уулзах цагийн хуваарийг
цахим хуудас болон мэдээллийн
самбартаа ойлгомжтой байдлаар
байршуулах

Ìэдээллүүд
бүрэн
байршсан байна.
Íөхцөл
байна.

бүрдсэн

Ìэдээллийг
бүрэн
байршуулсан байна.

12.

12.3. Èргэдийн өргөдөл гомдлын
шийдвэрлэлтийн талаар мэдээлэх

12.4. 70431111 óòñàíä èðñýí
гомдол,
хүсэлт,
ìýäýýëëèéã
øóóðõàé
øèéäâýðëýõ
àæëûã

Èргэдэд
үйлчлэх
үйлчилгээ сайжирна.

Èргэдээс
мэдээлэл
үнэн

ирсэн
шуурхай
зөв

байгаа хууль тогтоомж болон тусгай
зөвшөөрөл олгож байгаа байдал, үйл
ажиллагааныхаа талаар иргэдэд мэдээлэл
өгөх зорилгоор самбар гаргаж хэлтсийн
мэргэжилтнүүдийн
байршиж байгаа
газруудад байршуулсан.
www.khovd.gov.mn цахим хуудасны баруун
талд төрийн үйлчилгээ гэсэн хэсэгт
байршуулсан.
Òөрийн байгууллагын үйл ажиллагаа,
албан хаагчдын ѐс зүйтэй холбоотой
өргөдөл гомдлыг 70431111 төвийн утас,
facebook хаяг, твиттер хуудас, биечлэн,
скайф зэрэг хаягуудаар болон Çасаг
даргын Òамгын газрын 1 дүгээр давхар
байршуулсан
өргөдөл
гомдлын
хайрцагаар хүлээн авдаг.
Ìэргэжилтнүүд,
удирдлагуудын
ажил
албан тушаалыг монгол бичгээр болон
крилээр бичиж зургийн хамт өрөөний
хаалганы хажуу талд байршуулсан. Ìөн
аймгийн Çасаг даргын Òамгын газрын
ажилтнуудын хариуцсан ажил үүргийг,
зургийн хамт иргэдэд харагдахуйц газар
буюу аймгийн Çасаг даргын Òамгын газрын
1
давхарт
байрлуулсан.
Àймгийн
www.khovd.gov.mn
цахим
хуудасны
“нутгийн удирдлага” цэсний “аймгийн Çасаг
даргын Òамгын газар” гэсний “хэлтсүүд”
гэсэн
хэсэгт
ажилтнуудын
талаарх
мэдээллийг дэлгэрэнгүй байршуулсан.
Ìөн иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлын
шийдвэрлэлтийн
мэдээллийг
www.khovd.gov.mn
цахим
хуудасны
“өргөдөл, гомдол” хэсгийн тайлан гэсэнд
улирлаар байршуулсан. www.khovd.gov.mn
цахим хуудасны “мэдээ мэдээлэл” цэсний
“70431111 төв” гэсэн хэсэгт 70431111 төвд
ирсэн гомдол мэдээллийг сар бүрээр,
тайланг улирлаар иргэдэд ойлгомжтой
хэлбэрээр байршуулсан.
Èргэдээс ирсэн санал, гомдлыг хуулийн
хугацаанд шийдвэрлэж хариуг хугацаанд
өгч хэвшсэн.

100

100

100

100

100

çîõèîí áàéãóóëàõ

13

Äавхар
ажил
боломжтой
шийдвэрлэх

эрхлэх
эсэхийг

Àвлигын
эрсдэл
ба
авлига гарах боломжийг
бууруулах

14

13.1. Õууль болон Çасгийн газраас
зөвшөөрсөн давхар эрхэлж болох
ажлын жагсаалтыг гаргаж албан
хаагчдад танилцуулсан байх
13.2. Äавхар ажил эрхлэлтийн
талаарх судалгаагаа шинэчлэх,
давхар ажил эрхлэх тохиолдолд
зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих
14.1. Àâëèãàä ýðñäýëòýé àæëûí
áàéðíû ñóäàëãààã шинэчлэн õèéæ
æàãñààëò ãàðãàн хяналт тавих
14.2. Àвлигын эрсдэл ба авлига
гарах
боломжийг
бууруулах
чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг
авч хэрэгжүүлэх /хүнд суртал,
чирэгдлийг
багасгах,
сөрөг
үзэгдлийг хаах, ашиг сонирхлын
зөрчлийн
мэдүүлгийг
хянах,
мэдэгдэл гаргах, албан хаагчийн
ажлын байрыг сэлгүүлэх зэрэг үр
дүнтэй арга хэмжээг зохион
байгуулах/
14.3. Òºðèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëæ
áóé áàéãóóëëàãóóäûí ìýäýýëëèéí
ñàìáàðò ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºðèéí
òàëààð ìýäýýëýë òàâèõ

14.4. Ñóì õºãæ¿¿ëýõ ñàí, Æèæèã
äóíä ¿éëäâýðëýëèéã äýìæèõ ñàí,
Õºäºëìºð ýðõëýëòèéã äýìæèõ ñàí
áîëîí
íèéãìèéí
õàëàìæ
¿éë÷èëãýýòýé õîëáîîòîé òýòãýìæ
äýìæëýãèéí òàëààðõ ìýäýýëëèéã
èðãýä, àæ àõóéí íýãæèä íýýëòòýé
áîëãîõ

шийдвэрлэгдсэн
байна.
Æагсаалт
гаргаж
албан
тушаалтнуудад
танилцуулагдсан
байна.
Ñудалгаа
шинэчлэгдэж
зөвшөөрөл олгогдсон
байна.
Ñóäàëãàà, æàãñààëò
ãàðч хяналт бүрэн
тавигдсан байна.

Àвлига,
ашиг
сонирхлын
зөрчил
гараагүй байна.

Õóóëü
òîãòîîìæîîñ
ãàäóóð
èðãýäýýñ
òºëáºð õóðààìæ àâàõ
áàéäàë ¿ã¿é áîëñîí
áàéна.

Ñàíãèéí
çýýëèéí
òóõàé æèëèéí òºñºâ,
òºñºë
øàëãàðóóëàõ
çºâëºëèéí
á¿ðýëäýõ¿¿í, òºñºë
øàëãàðóóëàõ õóãàöàà,
èðñýí
òºñëèéí
ñàíàëóóä, øàëãàðñàí

Íийт 32 албан тушаалтанд давхар ажил
эрхлэлтийн талаар танилцуулсан.
100
Ñудалгааг шинэчилсэн.
70
Ñудалгаа гаргаагүй.
0
Õувийн ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай
мэдэгдэл тайлбараа гаргаж хянуулаагүй 4
сумын сургуулийн захирал, 2 цэцэрлэгийн
эрхлэгчид
арга
хэмжээ
тооцож
захирамжийг хүргүүлсэн. /энэ тухай
мэдээллийг
www.khovd.gov.mn
цахим
хуудасны “захирамж” гэсэн цэснээс үзнэ
үү/ Ìөн эрх бүхий албан тушаалтны үүргээ
хангалтгүй биелүүлсэн сумын Òамгын
газрын дарга нарт арга хэмжээ тооцож
ажиллах талаар Çасаг дарга нарт нь албан
бичиг хүргүүлэн хариу авч ажиллав.
“аймгийн Çасаг даргын Òамгын газарт
мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж” гэсэн
самбар гаргасан бөгөөд хэлтсүүд мөн үйл
ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль
тогтоомж болон тусгай зөвшөөрөл олгож
байгаа байдал, үйл ажиллагааныхаа
талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх зорилгоор
самбар
гаргаж
хэлтсийн
мэргэжилтнүүдийн
байршиж байгаа
газруудад байршуулсан.
Ñóì
õºãæ¿¿ëýõ
ñàí,
Æèæèã
äóíä
¿éëäâýðëýëèéã äýìæèõ ñàí, Õºäºëìºð
ýðõëýëòèéã äýìæèõ ñàíгуудын мэдээллийг
www.khovd.gov.mn цахим хуудасны “ил тод
байдал” цэсний “үйл ажиллагаа” хэсэгт
“хөнгөлөлттэй зээл” гэсэнд байршуулсан.
Íийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр,
тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий этгээдийн

100

100

100

Àвлигатай тэмцэх газраас
бүрэн эрхийнхээ дагуу
гаргасан
шийдвэрийг
биелүүлэх

15.2. Àвлигатай тэмцэх газрын
мөрдөн байцаагчаас гэмт хэргийн
шалтгаан
нөхцөлийг
арилгуулахаар
хүргүүлсэн
мэдэгдлийн
биелүүлэх
арга
хэмжээ авах
15.3. Àвлигатай тэмцэх газраас
зөрчил арилгуулахаар хүргүүлсэн
албан
бичгийн
хэрэгжилтийг
хангаж хариу мэдээлэх
15.4. Àвлигатай тэмцэх газраас
хариуцлага тооцож, арга хэмжээ
авахуулахаар хүргүүлсэн албан
бичгийн биелэлтийг тооцож хариу
мэдээлэх

15

16

14.5. Îðîí íóòãèéí ãàçàð çîõèîí
áàéãóóëàëò, ãàçàð îëãîëò, èðãýäýä
ºì÷ë¿¿ëýõ áîëîí ýçýìø¿¿ëýõ
áîëîìæòîé
ãàçðûí
òàëààð
ìýäýýëæ áàéõ, ãàçàð ýçýìøëèéí
òàëààðõ ìýäýýëëèéã èë òîä áîëãîõ
15.1. Àвлигатай тэмцэх газраас
хүргүүлсэн Çөвлөмжийн биелэлт,
зохион байгуулсан арга хэмжээ

Àвлигын
эсрэг
соѐн
гэгээрүүлэх,
авлигатай

òºñëèéí äýëãýðýíã¿é
ìýäýýëýë èðãýä àæ
àõóéí íýãæèä õ¿ðñýí
áàéíà.
Ãàçàðòàé õîëáîîòîé
ìýäýýëýë èðãýä àæ
àõóéí íýãæèä õ¿ð÷
èðãýä àæ àõóéí íýãæ
á¿ðýí
õàìðàãäñàí
áàéõ
Шийдвэр
бүрэн
биелэсэн байна.

жагсаалтыг
“ил
тод”
цэсний
ажиллагаа” хэсгийн “тэтгэвэрт
албан” гэсэнд байршуулсан.

“үйл
гарах

Àвлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн
зөвлөмжийг 17 сум, 27 байгууллага, 32
албан тушаалтанд хүргүүлж хэрэгжилтийг
хангаж ажиллах талаар чиглэл өгсөн.

100

Ìэдэгдэл
бүрэн
биелэсэн байна.

Àвлигатай
тэмцэх
газрын
мөрдөн
байцаагчаас энэ онд мэдэгдэл ирээгүй.

100

Àлбан бичиг бүрэн
хэрэгжиж хариу бүрэн
мэдэгдсэн.

Àвлигатай
тэмцэх
газрын
мөрдөн
байцаагчаас энэ онд мэдэгдэл ирээгүй.

100

Õариуцлага
тооцогдож
хариу
мэдэгдсэн байна.

Àвлигатай тэмцэх газрын Ìөрдөн шалгах
хэлтсээс ирүүлсэн “Àрга хэмжээ авахуулах
тухай” 2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны
өдрийн 06/3224 тоот албан бичгийн дагуу
аймгийн Çасаг даргын 2016 оны 05 дугаар
сарын 23-ны өдрийн À/250 дугаар
захирамжаар Цэцэг сумын Çасаг даргад
арга хэмжээ тооцож хариуг Àвлигатай
тэмцэх газарт 2016 оны 05 дугаар сарын
25-ны өдрийн 1/990 албан бичгээр
хүргүүлсэн.

100

www.khovd.gov.mn цахим хуудасны “ил тод
байдал” цэсний “үйл ажиллагаа” хэсэгт
“газар олголт” гэсэнд байршуулсан.

15.5.Àвлига
гарах
нөхцөл
Шаардлага хангахгүй
боломжийг бүрдүүлсэн гэж үзсэн
Àймгийн хэмжээнд нийтлэг хэм хэмжээ
хууль, тогтоомжуудад
дүрэм,
журам,
заавар,
тогтоосон 6 захирамжийг Çахиргааны
өөрчлөлт
оруулах
шийдвэрийг
өөрчлөх буюу
ерөнхий хуульд нийцүүлэн 3 захирамжийг
талаар
санал
хүчингүй болгох талаар арга
хүчингүй болгосон.
хүргүүлэх
хэмжээ авах
Хоёр. Авлигатай тэмцэх санал, санаачилга
16.1.
Àвлигын
эсрэг
үйл Òºëөâëөãºº
3 бүлэг 22 хэсэг 89 заалттайгаар төлөвлөж
ажиллагааны төлөвлөгөө батлах, áàòëàãäàæ õýðýãæèæ Àвлигатай тэмцэх газраас санал авсны

100

100

100

тэмцэх,
урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээг
боловсруулж хэрэгжүүлэх

Àвлигатай
тэмцэх
газарт
хүргүүлэх
16.2. Òөлөвлөгөөнд тусгасан арга
хэмжээг
цаг,
хугацаандаа
хэрэгжүүлэх
16.3.
Õэрэгжилтийн
тайланг
тогтсон
хугацаанд
Àвлигатай
тэмцэх газарт хүргүүлэх
16.4. Àймгийн ÅБÑ-ийн ахлах
ангийн
сурагчдад
“Àвлигын
талаархи
ойлголт"
сэдвээр
тодорхой
хуваарь
хугацаанд
сургалт
мэдээллийг
зохион
байгуулах
16.5. Àâëèãàòàé òýìöýõ òóõàé
áîëîí Íèéòèéí àëáàíä íèéòèéí
áîëîí õóâèéí àøèã ñîíèðõëûã
çîõèöóóëàõ,
àøèã
ñîíèðõëûí
çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ
òóõàé õóóëèéã õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð
çºâëºìæèéã
õîëáîãäîõ
àëáàí
òóøààëòíóóäàä õ¿ðãýõ
16.6.
Õууль
дүрэм
бодит
амьдралд аяныг үргэлжлүүлэн
зохион байгуулах

ýõýëñýí áàéíà.

дагуу Çасаг даргаар батлуулсан.

Òөлөвлөгөөнд
тусгагдсан
ажлууд
бүрэн
хэрэгжсэн
байна.

Òөлөвлөгөө
байна.

Òайлан хугацаандаа
хүргэгдсэн байна.
ÅБÑ-ийн сурагчдын
мэдлэг
хандлага
өөрчлөгдсөн байна.

........

хувийн

биелэлттэй
100

Õугацаанд нь хүргүүлэв.
100
Ãэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн
газартай хамтран Àвлига, ашиг сонирхлын
зөрчил сэдвээр 1200 сурагчид сургалт
зохион байгуулсан.

100

Çºâëºìæ õîëáîãäîõ
àëáàí
òóøààëòíóóäàä
õóãàöààíäàà
õ¿ðãýãäñýí áàéíà.

Çөвлөмжийг нийт 18 албан тушаалтан
болон сум, байгууллагуудад хүргүүлсэн.

100

Àÿíû
¿ð
ä¿íãèéí
òàëààðõ
ìýäýýëýë
иргэдэд
õ¿ðñýí
áàéíà.

2015 оны 12 дугаар сараас
“Àрхигүй
тамхигүй Õовдчууд” сэдэвт 6 сарын аян,
2016 оны 1 дүгээр сараас “Õууль дүрэм
бодит амьдралд аяныг тус тус зарлан
хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн мэргэжил арга
зүйгээр хангаж, сумдад 3 удаа үүрэг
чиглэл өгч, сумдын эрх зүйн ажилтнууд,
ÇÄÒÃ-ын дарга нарт зориулсан сургалт
семинар 2 удаа зохион байгуулж, аяны
үед хийж хэрэгжүүлэх, хийсэн ажлын үр
дүнгийн хэлэлцүүлгийг 3 удаа зохион
байгуулав.
Àяны үр дүнгээр аймгийн
хэмжээнд давхардсан
тоогоор
118
удаагийн сургалт сурталчилгаа хийгдэж,
15500 гаруй хүнд эрх зүйн мэдээлэл
хүргэсэн ба мэдээллийн янз бүрийн суваг,
арга
хэлбэрийг
ашиглан
мэдээлэл,
сурталчилгаа хийгдэж байна. Ñүүлийн
хагас жилд цаг үеийн ажлын байдлаас
шалтгаалан
иргэдэд сонгуулийн тухай
хууль, сонгох, сонгогдох эрх, малын гоц

100

16.7.
2015
îíû
ÕÀÑÕÎÌ
ìýäýýëëèéã
meduuleg.iaac.mn
ñàéòàä õóãàöààíäàà øèâæ òàéëàí
ìýäýýã ãàðãàæ õ¿ðã¿¿ëñýí áàéõ
16.8.
Óðüä÷èëñàí
ìýä¿¿ëãèéã
íèéòèéí
àëáàí
òóøààëä
òîìèëîãäîõîîñ ºìíº Àâëèãàòàé
òýìöýõ ãàçàðò õ¿ðã¿¿ëæ õàðèó
àâах

16.9. Òîìèëîãäîæ, ÷ºëººëºãäºæ
áàéãàà àëáàí òóøààëòíóóäûí
ÕÀÑÕÎÌ-ûí ìýäýýëëèéã òóõàé
á¿ð íü meduuleg.iaac.mn ñàéòàä
øèâæ îðóóëàõ

16.10. Á¿ðòãýëèéí äýâòðèéã öàã
òóõàé á¿ðд íü õºòºëæ áàéõ
16.11. Àâëèãàòàé òýìöýõ, øóäàðãà
¸ñ, èë òîä áàéäëûã õàíãàõ æèëèéí
àæëûí òºëºâëºãººã òàíèëöóóëàõ

17

Байгууллагын
удирдлагын
авлигатай
тэмцэх хүсэл эрмэлзлэл,
хүчин чармайлт

16.12. Àвлигатай тэмцэх, шударга
ѐс, ил тод байдлыг хангах үйл
ажиллагааны
тайлан,
төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг
аймгийн www.khovd.gov.mn öàõèì
ñàéòад байршуулах
17.1. Àвлигын эсрэг төрийн болон
төрийн бус байгууллага, хувийн
хэвшлийн байгууллагаас гаргасан
санал, санаачилгад нэгдэх
17.2.
Àвлигын
эсрэг
арга

Ìýäýýëýë
õóãàöààíäàà
øèâýãäýæ Àâëèãàòàé
òýìöýõ ãàçàðò òàéëàí
õ¿ðãýãäñýí áàéíà
Óðüä÷èëñàí
ìýä¿¿ëãèéã íèéòèéí
àëáàí
òóøààëä
òîìèëîãäîõîîñ ºìíº
Àâëèãàòàé
òýìöýõ
ãàçàðò
õ¿ðã¿¿ëæ
õýâøñýí áàéíà.
Òîìèëîãäîæ,
÷ºëººëºãäºæ áàéãàà
àëáàí
òóøààëòíóóäûí
ÕÀÑÕÎÌ-ûí
ìýäýýëëèéã õóóëèéí
õóãàöààíä íü øèâæ
îðóóëñàí áàéíà.
Á¿ðòãýëèéí
äýâòýð
á¿ðýí
õºòëºãäñºí
áàéíà.
Òºëºâëºãºº
áàòëàãäñàí
òàëààð
á¿õ ñóì, áàéãóóëëàãà,
èðãýä
ìýäýýëýëтэй
áîëñîí áàéíà.
Òөлөвлөгөө
бүрэн
хэрэгжиж
иргэд
мэдээлэл
авсан
байна.

халдварт өвчнөөс сэргийлэх, тогтоосон
дэглэм, журам мөрдөх, захиргааны журам
зөрчвөл хүлээлгэх хариуцлагын талаар
түлхүү сурталчилгаа хийгдсэн үзүүлэлттэй
байна.
2015 îíû 257 ÕÀÑÕÎÌ гаргагчийн
ìýäýýëëèéã
meduuleg.iaac.mn
ñàéòàä
õóãàöààíä нь øèâæ òàéëàí ìýäýýã
Àвлигатай тэмцэх газарт õ¿ðã¿¿ëñýí.
Òайлант хугацаант 30 албан тушаалтан
шинээр албан тушаалд томилогдохоор нэр
дэвшиж урьдчилсан мэдүүлгийг Àвлигатай
тэмцэх газар хүргүүлэн хариу авч
ажиллав.

100

30 албан тушаалтны ÕÀÑÕÎÌ-ыг хуулийн
хугацаанд хүлээн авч цахим болон цаасан
хэлбэрээр бүртгэж авсан.
100

Бүртгэлийн дэвтэрүүдийг цаг тухай бүрт нь
хөтөлж хэвшсэн.

100

Òөлөвлөгөөг www.khovd.gov.mn цахим
хуудасны “ил тод” цэсний “Àвлигатай
тэмцэх” гэсэн хэсэгт байршуулсан.

100

2015 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг
www.khovd.gov.mn цахим хуудасны “ил
тод” цэсний “Àвлигатай тэмцэх” гэсэн
хэсэгт байршуулсан.

Ñанал санаачлагыг
дэмжиж ажилласан
байна.

Ñанал санаачлага гарсан
дэмжихэд бэлэн байна.

Õóóëü

Энэ онд хөрөнгө гаргаагүй

òîãòîîìæийг

100

тохиолдолд

100

10
0

хэмжээнд зориулан
хөрөнгө гаргах
Àлбан хаагчдын шударга
байдал
ба
түүнийг
нэмэгдүүлэх
18

Àвлигатай тэмцэх зорилго
бүхий
төрийн
бус
байгууллага,
иргэдийн
сайн дурын хөдөлгөөнийг
дэмжих, үйл ажиллагаанд
татан оролцуулах

тусгайлан

18.1. Àвлигын эсрэг олон улсын
өдрийг угтан байгууллагуудын
дунд нээлттэй хаалганы өдрийг
зохион байгуулах
18.2.Àлбан
хаагчдын
ажлын
гүйцэтгэлийг
үнэлэх
үйл
ажиллагааг үнэн зөв, шударга
болгох чиглэлээр арга хэмжээ авч
ажиллах
19.1. Òодорхой төрлийн үйл
ажиллагааны
хэрэгжилт,
явц
байдалд хяналт тавих, судалгаа,
дүн шинжилгээ
хийх ажлыг
иргэний нийгмийн байгууллагаар
гүйцэтгүүлэх

19

Àвлига, ашиг сонирхлын
зөрчил
байгаа
эсэх
талаар
сум,
байгууллагуудад хяналт
шалгалт
зохион
байгуулах

21

Ñумдын болон салбар
ЭБÀÒ-ын ажлыг дүгнэх
үзүүлэлт
боловсруулж

Òөрийн үйлчилгээний
хүртээмж сайжирна.
Àлбан
хаагчдын
ажлаа үр дүнтэй хийх
нөхцөл
боломж
бүрдэнэ.

Èргэний
нийгмийн
байгуулагатай
хамтран ажилласан
байна.

19.2. Õэрэгжүүлсэн ажил, хамтын
ажиллагааны
талаар
хэвлэл, Èргэд
мэдээлэлтэй
мэдээллийн
хэрэгсэл,
цахим болсон байна.
хуудсаараа мэдээлсэн байх
Гурав. Хяналт, шалгалт
20.1. Èргэдээс ирүүлсэн өргөдөл
гомдлын дагуу хяналт шалгалтыг Õяналт
шалгалт
зохион байгуулах
хууль
тогтоомжийн
дагуу
явагдсан
байна.
20.2. Çөрчил илэрсэн тохиолдолд
хууль тогтоомжийн дагуу буруутай
этгээдэд хариуцлага тооцох
20.3.
Õариуцлага
тооцуулсан
талаарх мэдээллийг холбогдох
албан тушаалтанд хүргүүлэх
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21.1. Àжил дүгнэх үзүүлэлтийг
боловсруулж холбогдох албан
тушаалтнуудаас санал авсан байх

Õариуцлага бодитой
тооцогдсон байна.

Õугацаа болоогүй
Àймгийн Çасаг даргын Òамгын газрын
бүтэц орон тоог Òамгын газрын даргын
тушаалаар
өөрчилж мэргэжилтнүүдийн
ажил
үүргийн
хуваарийг
шинэчлэн
баталсан.
Õовд аймгийн Çасаг даргын Òамгын газрын
захиалга,
түүний
санхүүжилтээр
Õэвлэлийн Õүрээлэнгийн Баруун бүсийн
төв ÒББ 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-ноос
2 дугаар сарын 8 хүртэл хугацаанд
“Òөрийн
үйлчилгээний
байгууллагын
үйлчилгээний чанар, хүртээмжид өгөх
хэрэглэгчийн
үнэлгээ”-г
гэрээ
хийж
гүйцэтгэлээ.
Ìэдээллийг
www.khovd.gov.mn
цахим
хуудасны “ил тод” цэсний “Õяналт,
шалгалт-үнэлгээ”
гэсэн
хэсэгт
байршуулсан.
Шим-Óс ÎÍӨҮÃ-ын даргатай холбоотой
ажилтнуудаас нь гомдол ирсэн бөгөөд
шалгуулахаар аймгийн Çасаг даргын 2016
оны 11 сарын 02-ны À/504 дүгээр
захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж
хяналт шалгалтыг зохион байгуулж байна.
Õяналт шалгалт хийсэн ажлын хэсгийн
тайланг хавсаргав.

-

100

100

100

100

100

Õариуцлага хүлээсэн
тухай
сонирхсон
этгээд
мэдээлэл
авсан байна.

Îдоогоор шалгалтын дүнг үндэслэн арга
хэмжээ тооцсон шийдвэр гараагүй болно.

-

Ñанал бүрэн авагдаж
тусгагдсан байна.

Àймгийн удирдлагуудаас санал авч ажил
дүгнэх үзүүлэлтийг боловсруулсан.

100

батлуулах
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ЭБÀÒ-уудын
ажиллагаанд
үнэлгээ хийх

21.2. Үзүүлэлтийг баталж ЭБÀÒуудад хүргүүлсэн байх
үйл
хяналт

22.1. Үнэлгээг хийж, ЭБÀÒ-уудын
хооронд туршлага солилцуулах
22.2. Äүнг олон нийтэд мэдээлэх

ЭБÀÒ-ууд
бүрэн
мэдээлэлтэй болсон
байна.
Үнэлгээ бодитой үнэн
зөв хийгдсэн байна.
ЭБÀÒ-уудын
үйл
ажиллагаа идэвхжсэн
байна.

Àймгийн Çасаг даргын 2016 оны 04 дүгээр
сарын 08-ны À/163 дугаар захирамжаар
батлуулж сум, байгууллагын ЭБÀÒ-уудад
хүргүүлсэн.

100

Õугацаа болоогүй

-

Õугацаа болоогүй

-

Òөлөвлөгөө нь 3 бүлэг 22 хэсэг 89 заалттай. Үүнээс 4 заалт хугацаа болоогүй, 2 заалт хэрэгжээгүй, 1 заалт
70 хувийн, 2 заалт 10 хувийн биелэлттэй байгаа бөгөөд нийт 95.1 хувийн хэрэгжилттэй гэсэн үнэлгээтэй байна.
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