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СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС “АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ,  
АВЛИГЫН ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

 
             2018 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр                                                                                                                             Сүхбаатар сум  
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1. 

 
 
 
 
 
 
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх  зорилгоор 
авлигын талаар мэдээлэх утас, 
авлигаас ангид байх санамж 
сэрэмжлүүлэг, авлигын хор 
хөнөөлийн талаарх зурагт хуудас, 
шторк хийлгэх. Авлигатай тэмцэх 
газраас бэлтгэн хүргүүлсэн 
сурталчилгааны материалыг иргэд 
байгууллага, алба хаагчдад түгээх 
сурталчилах 

“Авлига-Үгүй” сэдэвт 1 төрлийн зурагт хуудсыг бэлтгэн 100 
ширхгийг хэвлүүлж, алба хаагч нарт тарааж, Авлигатай тэмцэх газраас 
боловсруулсан 2 төрлийн шторкыг алба хаагч нарт үзүүлж, 
сурталчиллаа. 
Байгууллага, аж ахуйн нэгж хариуцсан алба хаагч нар Авлигатай 
тэмцэх газраас болон Цагдаагийн газраас бэлтгэсэн нийт 2 төрлийн 
100 ширхэг авлигын эсрэг сурталчилгааны материалуудыг өөрсдийн 
хариуцсан 43 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн ажилтан, алба хаагч нарт 
тарааж, яриа таниулга хийв. 
Мандал сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлөөс 
санхүүжүүлэн “Авлига ба гэм хор” сэдэвт, санамж, сэрэмжлүүлгийг 
нийт 1000 ширхэгийг бэлтгэн хэвлүүлж, цагдаагийн хэлтсээс энэ оны 
04 дүгээр сарын 22-ны өдөр, 08 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион 
байгуулсан “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийн арга хэмжээнд иргэд, 
олон нийтэд тараан өгч ажилласан. Мөн Авлагатай тэмцэх газраас 
бэлтгэсэн “Мэдүүлэг гаргагч нарт зориулсан сургалт”, “Авлига гэж юу 
вэ?” зэрэг сургалтын материалыг үйл ажиллагаандаа ашиглан 
Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагч нар хариуцсан байгууллагууд дээр 
цаг аван сургалт зохион байгуулан ажилласан.   
Албан өрөөнд ажилладаг алба хаагчдын өрөөний хаалганд “Шударга 
зан чанарыг өөртөө тат” гэсэн бичиглэлтэй 20х6 см-ийн харьцаатай 
хэвлэмэл хуудсуудыг иргэдэд ил харагдах байдлаар нааж байрлуулан 
ажилласан.Авлига хээл хахуулиас ангид байх талаар зөвлөмжийг алба 
хаагч нарт тараасан 
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2. 

 
 
 
 
Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагаатай холбоотой хууль, 
тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрх 
зүйн актуудаар богино хугацааны 
болон давтан сургалтад 
суралцагчдад авлигын нийгмийн хор 
аюул, түүнээс урьдчилан сэргийлэх 
талаар зохих мэдлэг эзэмшүүлэх. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/46 дугаар 
тушаалаар батлагдсан “Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын 
мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2018 оны сургалтын нэгдсэн 
төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу Сургалтын нэгдсэн төвд 2018 оны 05 
дугаар сарын 02-04-ний өдрүүдэд 2 удаагийн сургалтанд 4 алба хаагч, 
09-11-ний өдрүүдэд 3 удаагийн сургалтанд 3 алба хаагч, 16-18-ны 
өдрүүдэд 2 удаагийн сургалтанд 2 алба хаагч, Сургалтын нэгдсэн төв, 
Цагдаагийн ерөнхий газрын автобаазад 2018 оны 03 дугаар сарын 14-
16-ны өдрүүдэд нийт 4 удаагийн сургалтанд 5 алба хаагч хамрагдлаа. 

Мөн 2017 онд сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан 14 алба хаагчийг 
сургалтанд хамруулах талаар ЦЕГ-ын дэд даргын 2018 оны 03 дугаар 
сарын 06-ны өдрийн “Алба хаагчдыг ёс зүйн төлбөртэй сургалтанд 
хамруулах тухай” Б/03, Б/04 дугаартай тушаалуудын дагуу Сургалтын 
нэгдсэн төвд 19-20, 21-23-ны өдрүүдэд сургалтанд хамруулав.  
Эдгээр сургалтын хугацаанд алба хаагч нарт авлигын нийгмийн хор 
аюул, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар зохих мэдлэг эзэмшүүлэх 
чиглэлээр сургалт зохион байгуулагдсан. 
Авлигын хор уршиг, түүнээс ангид байх талаар алба хаагчдад сургалт 
зохион байгуулсан.  
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3. 

 
 
 
Авлигын аливаа хэлбэрийг үл тэвчих 
алба хаагчдын сэтгэл зүйг 
төлөвшүүлэх, олон нийтийн 
оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
мэдээлэл, сурталчилгаа явуулах 

Тус Цагдаагийн газрын нийт алба хаагчдад албандаа хандах 
хандлагад эерэг түлхэц үзүүлэх, авилгын аливаа хэлбэрийг үл тэвчих, 
шударга, хуульч ажиллагааг хэвшүүлэх зорилгоор  “Удирдах ухаан ба 
менежментийн  орчин үеийн загварууд”, “Цагдаа дотоодын цэргийн 
байгууллагаас 2018 онд  дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд 
анхаарах асуудал“, “Багаар ажиллах системийг сайжруулах”, 
“Авилгаас ангид байх” сэдвээр нийт 3 удаагийн авилгаас урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх сургалтыг нийт алба 
хаагчдын дунд зохион байгуулсан. Мандал сум дахь сум дундын 
Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдад сэтгэл зүйч, цагдаагийн ахлах 
дэслэгч А.Золзаяа сар тутам тогтмол сэтгэл зүйн эерэг хандлага 
төлөвшүүлэх сургалтыг цагдаагийн хэлтсийн даргаар батлуулсан 
хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна. Энэ оны 10 
дугаар сарын байдлаар 8 удаагийн 16 цагийн сургалтын давхардсан 
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тоогоор 320 алба хаагчдад зохион байгуулсан байна. 

 
 
 
4. 

 
 
Шинэчлэн батлагдсан "Цагдаагийн 
алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-ийг 
алба хаагчдаар судлуулж мөрдүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах. 

Цагдаагийн газрын 2018 оны алыаны сургалтын төлөвлөгөөний 
дагуу “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ээр 2018 оны 03 
дугаар сарын 28, 06 дугаар сарын 18-ны өдрүүдэд нэгдсэн сургалтыг 2 
удаа зохион байгуулж, тасаг, албадын хэмжээнд 1 удаа зохион 
байгуулаад байна. Мөн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 11 
дүгээр сарын 14-ний өдөр 1 удаагийн сургалт зохион байгуулахаар 
төлөвлөгдсөн байна. 

Шинэчлэн батлагдсан “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-
ийг алба хаагчдад судлуулах зорилгоор самбар хийж хурлын танхимд 
байрлуулсан. 

5  100 

5. Цагдаагийн байгууллагаас иргэдэд 
үзүүлдэг ажил, үйлчилгээг 
чирэгдэлгүй, шуурхай хүргэх 
зорилгоор цахим хэлбэрт бүрэн 
шилжүүлж, сан бүрдүүлэх. 

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль, тогтоомж, дүрэм, 
журам, зааврыг цахим хуудсанд тогтмол байршуулж хэвшсэн 

Цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга болон бусад тасгийн дарга нар 
иргэд хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг гарган мэдээллийн самбарт 
болон selenge.police.gov.mn сайтад байршуулан иргэдээс гомдол 
мэдээлэл хүлээн авч хэвшсэн. 
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6. 

 
 
Иргэний гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
хүлээн авах албан тушаалтаны нэр, 
ажиллах журам, харилцах утас, 
иргэдийг хулээн авч уулзах цагийн 
хуваарийг цахим хуудас, 
мэдээллийн самбарт байршуулах 

Иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, санал хүсэлт 
бүрийг хүлээн авах /service.police.gov.mn/ цахим хуудсыг боловсронгуй 
болгох чиглэлээр Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд ажил арга 
хэмжээ зохион байгуулан ажиллаж байна. Одоогоор тус цагдаагийн 
газрын хэмжээнд цахим хуудсаар өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, санал 
хүсэлт ирээгүй болно.  

Цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга болон бусад тасгийн дарга 
нар иргэд хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг гарган мэдээллийн 
самбарт болон selenge.police.gov.mn сайтад байршуулан иргэдээс 
гомдол мэдээлэл хүлээн авч хэвшсэн.  

Цагдаагийн байгууллагад биеэр хандаж ирсэн иргэнийг угтаж 
авах, шаардлагатай үйлчилгээг үзүүлэх, иргэдийн санал хүсэлтийг 
хүлээн авч, түргэн шуурхай шийдвэрлэх зөвлөгөө өгч, шаардлагатай 
алба хаагчтай уулзуулах үүрэг бүхий 1 алба хаагчийг өдөр бүр 09-18 
цагийн хугацаанд Цагдаагийн газрын төв байранд  ажиллуулж байна. 

Цагдаагийн газрын 1 дүгээр давхарт алба хаагчдын албан 
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тушаал өрөөний дугаар, мөн Цагдаагийн газрын удирдлагаас иргэдийг 
цагийн хуваарь харгалзахгүйгээр  хүлээн авч уулзах талаар   
мэдээллийн самбарт байршуулж, алба хаагчдын өрөөний үүдэнд 
албан тушаал, нэр, утасны дугаарыг бичиж  жигд хаягжуулав. 

 
7. 

 
Иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдол, 
мэдээлэл, санал хүсэлт бүрийг 
хүлээн авах /service.police.gov.mn/ 
цахим хуудсыг боловсронгуй болгох. 

Иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, санал хүсэлт бүрийг 
хүлээн авах /service.police.gov.mn/ цахим хуудсыг боловсронгуй болгох 
чиглэлээр тодорхой үе шаттай ажил зохион байгуулахаар төлөвлөн 
ажиллаж байна. Одоогоор Иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдол, 
мэдээлэл, санал хүсэлт бүрийг хүлээн авах /service.police.gov.mn/ 
цахим хуудсанд байршуулаагүй байна. 

4 80 

8. Иргэн гаргасан өргөдөл, гомдолоо 
цахим хэлбэрээр хянах, ямар 
шатанд байгааг мэдээлэх нээлттэй 
суваг ажиллуулах 

Иргэн гаргасан өргөдөл, гомдолоо цахим хэлбэрээр хянах, ямар 
шатанд байгааг мэдээлэх нээлттэй суваг ажиллуулах боломжгүй 
одоогоор ажлаагүй байна.  
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9. 

 
 
Цагдаа дотоодын цэргийн 
байгууллагын үйл ажиллагаатай 
холбоотой шинээр батлагдсан эрх 
зүйн акт, түүнд орсон нэмэлт,  
өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл, 
сургалт, сурталчилгааг зохион 
байгуулах. 

Цагдаагийн газрын танхимын сургалтыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 
05-ны өдрөөс эхлэн 7 хоног бүрийн лхагва, баасан гарагт мэдвэл зохих 
хууль тогтоомжийн болон алба хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшлүүлэх 
сургалтыг 09.30-10.30 цагийн хооронд лекц, семинар, дадлага 
хэлбэрээр зохион байгуулж байна. 

Алба хаагчдын мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн чиглэлээр 50 
удаагийн 59 цагийн сургалтыг зохион байгуулж, цагдаагийн газрын 
алба хаагчдыг хамруулан цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын үйл 
ажиллагаатай холбоотой шинээр батлагдсан эрх зүйн акт, түүнд орсон 
нэмэлт, өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг хийв. 
Мөн Авлигатай тэмцэх газраас тус аймагт 2018 оны 01 дүгээр сарын 
22-ны өдөр төрийн алба хаагч нарыг хамруулан зохион байгуулсан 
сургалтанд алба хаагч нарыг хамруулан оролцууллаа. 
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10. 

Шинээр боловсруулагдаж 
батлагдсан бодлогын баримт бичиг, 
нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээг 
цахим хуудсанд байршуулан олон 
нийтэд танилцуулах 

         
 Цагдаагийн газар, хэлтсийн цахим хуудсуудад цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл, хууль эрх зүйн 
талаар мэдээллийг байршуулж ажилласан. 

4 80 

 Алба хаагчдын хувийн ашиг Хуульд заасан хугацааны дотор тус Цагдаагийн газрын 166 алба хаагч 5 100 
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11. сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг нэгтгэн, хуулийн 
хугацаанд нь Авлигатай тэмцэх 
газарт хүргүүлэх. 

2017 оны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ 
цахимаар мэдүүлсэн. Хугацаа хэтрүүлэн мэдүүлсэн алба хаагч 
байхгүй. 

 
 
12. 

 
 
Шинээр томилогдсон, их хэмжээний 
өөрчлөлт орсон алба хаагчдаас 
тухай бүр мэдүүлгийг гаргуулан авч 
цахим санд оруулах, түүнд хяналт 
тавих. 

Шинээр томилогдсон 4 алба хаагчаас 2017 оны ХАСХОМ-ыг цахимаар 
гаргуулан авсан.  
Шинээр томилогдсон болон албан тушаал дэвшсэн, шилжин ажиллах 
алба хаагчдаар “Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 
этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилан мэдүүлэг”-ийг бичүүлж, 
ЦЕГ-т хүргүүлж хэвшсэн.  
Тайлангийн хугацаанд 1 алба хаагч хөрөнгө, орлогодоо их хэмжээний 
өөрчлөлт орсныг хуулийн хугацааны дотор мэдүүлсэн.  

5 100 

13. Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл, 
тайлбарыг гаргаж хэвших. Цахим 
санд оруулах, түүнд хяналт тавих. 

 
Ашиг сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлсэн мэдэгдэл бүртгэгдээгүй.  5 100 

 
 
 
 
14. 

 
 
 
 
Авлигын сэжигтэй тохиолдол болон 
авлига өгөхөөр оролдсон, санал 
болгосон, зуучилсан талаарх 
мэдээллийг шалгах, харьяаллын 
дагуу шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх 
хяналт тавих 

Алба хаагчдаас авилга, хээл хахууль авах, өгөх, зуучлах, шан харамж 
авах болон харьяаллын бус хэрэг маргаанд хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг 
оролдох зэрэг ёс зүйн зөрчил гаргаагүй байна. Дээрх хууль бус 
үйлдэл, үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх талаар Цагдаагийн 
газрын бие бүрэлдэхүүнд тухай бүр хор уршигийн талаар ухуулан 
сурталчилж, албаны нэр хүндийг хамгаалах, алба хаагчийн сахилга, ёс 
зүйг чанд сахиж ажиллах, хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 
явуулж буй хувь хүн, аж ахуй нэгж байгууллагуудаас цагдаагийн алба 
хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал, хүсэлтийг хүлээн авч, 
санал асуулгын хуудас тарааж, тандалт судалгаа авч ажиллахад хууль 
бус үйл ажиллагааны тухай гомдол санал ирээгүй. 
     Алба хаагчдын дундаас энэ чиглэлээр хандсан мэдээлэл, илтгэх 
хуудас ирүүлээгүй байна.     Алба хаагч бүрийг шударга ёсны зарчмыг 
үйл ажиллагаандаа баримталж ажиллах талаар тогтмол үүрэг чиглэл 
өгч ажилласан. 

5 100 

15. Алба хаагч бүр авлигын сэжигтэй 
тохиолдол болон авлига өгөхөөр 
оролдсон, санал болгосон 

Алба хаагчдаас авилга, хээл хахууль авах, өгөх, зуучлах, шан харамж 
авах болон харъяаллын бус хэрэг маргаанд хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг 
оролдох зэрэг ёс зүйн зөрчил гаргаагүй байна. Дээрх хууль бус 

5 100 



 

“Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлэх, Авлигын эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх төлөвлөгөөний биелэлт 

 

  
хуудас     6 

 
  

тохиолдол бүрт холбогдох албан 
тушаалтан, байгууллагад заавал 
мэдээлдэг байх, иргэдээс авлига 
өгөхийг санал болгосон, өгөхөөр 
завдсан тухай илтгэсэн үнэнч, 
шударга алба хаагчийг шагнаж, 
урамшуулах, бие бүрэлдэхүүний 
итгэл үнэмшилийг төлөвшүүлэхэд 
ашиглах. 

үйлдэл, үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх талаар Цагдаагийн 
газрын бие бүрэлдэхүүнд тухай бүр ухуулан сурталчилж, албаны нэр 
хүндийг хамгаалах, алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг чанд сахиж 
ажиллах талаар баталгаа гаргуулан авсан.  
Хариуцсан нутаг дэвсгэрт оршин сууж, үйл ажиллагаа явуулж буй 
иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудаас цагдаагийн алба хаагчийн үйл 
ажиллагаатай холбоотой санал асуулгын хуудас тарааж, тандалт 
судалгаа авч ажиллахад хууль бус үйл ажиллагааны талаар мэдээ, 
мэдээлэл авагдаагүй. 

Цагдаагийн газрын авлига, ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болзошгүй 
ажлын байр, албан тушаалын судалгааг хийж эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлж ажиллаж байна 

16. Цагдаагийн ерөнхий газар, харьяа 
нэгжийн цахим хуудсанд 
"Байгууллагын даргын тушаал" цэст 
удирдлагаас гаргасан төрийн болон 
байгууллагын нууцад хамруулснаас 
бусад тушаалыг байршуулах. 

Цагдаагийн ерөнхий газар, харьяа нэгжийн цахим хуудсанд 
“Байгууллагын даргын тушаал” цэст удирдлагаас гаргасан төрийн 
болон байгууллагын нууцад хамааруулснаас бусад тушаалыг 
байршуулан ажилласан. 
Энэ оны 10 дугаар сарын байдлаар тус Цагдаагийн хэлтсээс төрийн 
нууцад үл хамаарах, байгууллагын үйл ажиллагааг зохицуулах шинж 
чанартай 32 тушаал, шийдвэр гаргасаныг “Mandal.Police.Gov.mn” Вэб 
хуудсанд байршуулан ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна 

4   85 

17. Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа 
хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, 
зааврыг цахим хуудсанд 
байршуулах. 

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, 
зааврыг цахим хуудсанд байршуулж ажиллаж байна 

4 80 

 
 
 
18. 

Цагдаагийн газрын эрх бүхий албан 
тушаалтан /ЭБАТ/-ууд солигдсон 
тохиолдолд тухай бүр шинэчлэн 
томилуулж, ажлын байр /албан 
тушаал/-ны тодорхойлолтыг 
боловсруулж батлуулах. ЭБАТ-ын 
нэмэгдлийг шийдвэрлүүлэх. 

Тус Цагдаагийн газрын ЭБАТ 2017 оны 11 дүгээр сард жирэмсний 
амралт авч, 2018 оны 1 дүгээр сард хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаад 
2018 оны 08 дугаар сард ажилдаа орсон болно.  
Шинэчлэн батлагдаж ирсэн ажлын байр /албан тушаал/-ын 
тодорхойлолтыг Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагч бүрт гарын үсэг 
зуруулан хүлээлгэн өгөв. 

4 80 

  Цагдаагийн газрын хэмжээнд алба хаагчдын хувийн ашиг 5 100 



 

“Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлэх, Авлигын эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх төлөвлөгөөний биелэлт 

 

  
хуудас     7 

 
  

 
19. 

Цагдаагийн газрын эрх бүхий албан 
тушаалтан /ЭБАТ/-г   Цагдаагийн 
Ерөнхий газраас зохион байгуулах 
сургалтанд хамруулах. 

сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх 
бүхий албан тушаалтан 1 байна. Үйл ажиллагаагаа хуулийн хугацаанд 
тайлагнаж, үнэлэлт дүгнэлт авч ажиллаж байна. 2018 онд Цагдаагийн 
ерөнхий газраас Эрх бүхий албан тушаалтанг сургалт зохион 
байгуулагдаагүй. 

 
 
20. 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдын 
ёс зүй, авлига, хүнд сурталтай 
холбоотой мэдээллийг 126 дугаар 
утсаар өгсөн тохиолдолд хулээн авч, 
мэдээллийн дагуу шалгаж 
шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах  

Тайлант хугацаанд иргэд, байгууллагаас алба хаагчтай холбоотой 
авлига, хүнд сурталын талаар 126 дугаарын утсаар мэдээлсэн гомдол 
мэдээлэл ирээгүй, дээрхи асуудалд холбогдон шалгагдсан алба хаагч 
байхгүй байна. 

5 100 

 
 
 
21. 

Цагдаагийн газар, хэлтсүүдийн 
мэдээллийн самбарт тусгайлсан 
мэдээлэл хүлээн авах, утасны 
дугаарыг байрлуулж, мэдээллийн 
дагуу шалгах үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулах.  

Цагдаагийн газарт авлигын талаарх мэдээллийг хүлээн авах тусгай 
дугаарыг ашиглаагүй байна. Авлига, хүнд суртлын талаарх мэдээ, 
мэдээллийг Цагдаагийн хэлтсийн Шуурхай удирдлагын албаны 
Цагдаагийн газар, хэлтсийн даргын гар утасны дугаарт хүлээн авах 
талаар хэвлэл мэдээллийн байгууллага, санамж, сэрэмжлүүлэгт 
тусган сурталчилж байна. Энэ оны 10 дугаар сарын байдлаар тусгай 
дугаарт авлига, хүнд суртлын талаарх мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна 

4 80 

 
 
 
22. 

Албан тушаалтанд холбогдох 
авлига, ашиг сонирхол, ёс зүйтэй 
холбоотой өргөдөл, гомдол, 
мэдээллийг хүлээн авах, хянан 
шалгах, хариуцлага хүлээлгэх үйл 
ажиллагааг шинэ арга хэлбэрт 
шилжүүлэх, дотоод хяналтын 
тогтолцоог бүрдүүлэх. 

         
 
Тайлант хугацаанд иргэд, байгууллагаас алба хаагчдын талаар 
авлига, хээл хахуультай холбоотой гомдол санал, мэдээлэл ирээгүй, 
дээрхи асуудалд холбогдон шалгагдсан алба хаагч байхгүй байна. 
 

5 100 

 
 
23. 

Иргэн хуулийн этгээдээс бэлэг, 
хандив, санхүүгийн туслалцаа авах 
асуудлаар хуулинд заасан 
хориглолт, хязгаарлалтын хэмжээнд 
ажиллаж буй эсэхэд байнгын хяналт 
тавьж, алба хаагчдыг эрсдэлд 
өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх ажил 

Цагдаагийн газраас иргэн хуулийн этгээдээс бэлэн мөнгө, хандив, 
санхүүгийн туслалцаа аваагүй байна. Хууль бус үйлдэл, үйл 
ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх талаар Цагдаагийн газрын бие 
бүрэлдэхүүнд тухай бүр ухуулан сурталчилж, албаны нэр хүндийг 
хамгаалах, алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг чанд сахиж ажиллах талаар 
баталгаа гаргуулан авсан 

5 100 



 

“Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлэх, Авлигын эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх төлөвлөгөөний биелэлт 

 

  
хуудас     8 

 
  

зохион байгуулах. 

 
 
 
24. 

Авлига, хээл хахууль авах, өгөх, 
зуучлах, шан харамж авах болон 
харьяаллын бус хэрэг маргаанд 
хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг оролдох 
зэрэг ёс зүйн зөрчил, гэмт хэрэгт 
холбогдсон алба хаагчдад албаны 
шалгалт явуулж, дүн шинжилгээ 
хийх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх. 

Алба хаагчдаас авилга, хээл хахууль авах, өгөх, зуучлах, шан харамж 
авах болон харьяаллын бус хэрэг маргаанд хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг 
оролдох зэрэг ёс зүйн зөрчил гаргаагүй байна. Дээрх хууль бус 
үйлдэл, үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх талаар Цагдаагийн 
газрын бие бүрэлдэхүүнд тухай бүр хор уршигийн талаар ухуулан 
сурталчилж, албаны нэр хүндийг хамгаалах, алба хаагчийн сахилга, ёс 
зүйг чанд сахиж ажиллах, хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 
явуулж буй хувь хүн, аж ахуй нэгж байгууллагуудаас цагдаагийн алба 
хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал, хүсэлтийг хүлээн авч, 
санал асуулгын хуудас тарааж, тандалт судалгаа авч ажиллахад хууль 
бус үйл ажиллагааны тухай гомдол санал ирээгүй. 

5 100 

25. Авлигатай тэмцэх газраас зөрчил 
арилгуулах, хариуцлага 
тооцуулахаар ирүүлсэн албан бичиг, 
мөрдөн байцаагчийн мэдэгдэлд 
тусгасан ажлыг хэрэгжүүлэх 

Энэ оны 10 дугаар сарын байдлаар авлигатай тэмцэх газраас зөрчил 
арилгуулах, хариуцлага тооцуулахаар ирүүлсэн албан бичиг, мөрдөн 
байцаагчийн мэдэгдэлд нэр дурьдагдаж хариуцлага тооцогдсон алба 
хаагч байхгүй. 

5 90 

 
 
26. 

Цагдаагийн байгууллагын бүтэц 
зохион байгуулалт, нэршил 
өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухай бүр 
ажлын байрны тодорхойлолтыг 
шинэчлэн батлах, боловсронгуй 
болгох.  

 
Бүтэц, зохион байгуулалтад өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан зарим 
албан тушаал /ажлын байр/-ын тодорхойлолт шинэчлэн батлагдаж 
ирсэнийг хүлээн авч, мөрдөж ажиллаж байна. 

4 80 

ДУНДАЖ ОНОО 4,3 90.7 

 
ХОЁР: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

 
 
 
27 

Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний нэг дэх үе шатны 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган 
ажиллах, хяналт тавих. 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
“Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх” тухай аймгийн Засаг даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 
04-ний өдрийн 09 дугаар албан даалгавар, мөн аймгийн Засаг даргын 
2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/412 дугаартай захирамжаар 
“Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилгүй байгууллага, хамт олон аян”-ыг 

4 80 



 

“Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 
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хуудас     9 

 
  

аймгийн хэмжээнд зохион байгуулан тус цагдаагийн газраас идвэхи 
санаачлагатай ажилласан.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
28 

Цагдаагийн газар, хэлтсүүдийн 
цахим хуудас болон орон нутгийн 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг сурталчилах. 

Цагдаагийн газар, хэлтсүүдийн цахим хуудас болон орон нутгийн 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг сурталчилах ажлыг тогтмол зохион байгуулан ажиллаж 
байна. Авлигын эсрэг хууль, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, 
тэдгээртэй холбоотой бусад хууль тогтоомж, шийдвэрийг Цагдаагийн 
газрын хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна 

Аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Таны Сэлэнгэ”, 
“Миний Монгол”, Мандал суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Мандал”, 
Сайхан суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Эрдэнэ” телевизүүдээр 
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчилах зорилгоор энэ 
хугацаанд 4 удаагийн мэдээ, мэдээллийг бэлтгэж, иргэдэд хүргэлээ. 

Мөн Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэсэн 2 төрлийн шторкыг дээрх 
телевизүүдээр нэвтрүүлж, иргэдэд сурталчлаад байна. 
“Сэлэнгэ Цагдаагийн газар”, “Мандал Цагдаагийн хэлтэс”, “Хөтөл 
цагдаа” цахим хаягаар болон иргэдийн хандалт ихтэй “Сэлэнгэ зар” 
зэрэг цахим хаягт авлигын эсрэг мэдээлэл, зөвлөмж нийтэлж, 
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчилан ажиллалаа. 

4,5 90 
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Авлигын эсрэг хууль, Авлигатай 
тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх, хяналт тавих 
зөвлөлийг Цагдаагийн газрын 
даргын тушаалаар байгуулж, дээрх 
хууль хөтөлбөр, тэдгээртэй  
холбоотой бусад хууль тогтоомж, 
шийдвэрийг цагдаагийн газрын 
хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

 
Тус Цагдаагийн газарт Авлигын эсрэг хууль, Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт 
тавих орон тооны бус ажлын хэсгийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
байгуулан цагдаагийн газрын хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулан холбогдох арга хэмжээг авч орон тооны бус ажлын хэсгээс 
2 удаа хуралдуулан ажилласан.   

4 80 
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Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

Албаны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Авлигын эсрэг хууль”, 
“Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль” 

4,5 90 
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хуудас     10 

 
  

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэх, анхаарах асуудлаар 
нийт алба хаагчдын дунд сургалт 
зохион байгуулах. 

сэдвүүдээр 1 удаагийн 2 цагийн сургалтыг Цагдаагийн газрын 
Сургалтын багаас зохион байгуулж, Авлигатай тэмцэх газраас тус 
аймагт 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр төрийн алба хаагч нарыг 
хамруулан “Авлигын эсрэг хууль”, “Офшор дансны тухай”, “ХАСХОМ-
ийг гаргах, тайлбар гаргах, “ХАСХОМ мэдүүлэхэд анхаарах асуудал” 
сэдвээр зохион байгуулсан сургалтанд алба хаагч нарыг хамруулан 
оролцууллаа. 

ДУНДАЖ ОНОО 4,25 85 

 
ГУРАВ: МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

 

 
31. Цагдаагийн газрын цахим хуудас 

/www.Сэлэнгэ цагдаагийн 
газар.gov.mn/-ны мэдээллийн 
шинэчлэлтийг сайжруулах. 

Цагдаагийн байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл олгоход бүрдүүлэх 
материал, хаана, хэнд, хэрхэн хандах зэргийг олон нийтэд ойлгомжтой 
хэлбэрээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг тус цагдаагийн хэлтсийн “Мандал 
Цагдаа” facebook хаягаар болон орон нутгийн Мандал, Миний Монгол 
телевизээр сурталчлан, хэлтсийн гаднах танилцуулгын самбарт 
байрлуулан ажилласан. 

4 80 
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Цагдаагийн байгууллагаас тусгай 
зөвшөөрөл олгоход бүрдүүлэх 
материал, хаана, хэнд, хэрхэн 
хандах зэргийг олон нийтэд 
ойлгомжтой хэлбэрээр цахим 
хуудсанд байршуулах, хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр 
сурталчилах.  

Тус Цагдаагийн газраас 2018 онд “Галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах 
хэрэгсэлтэй харьцахдаа аюулгүй ажиллагааны дүрмийг чанд 
баримталж ажиллах”, Монгол улсын “Галт зэвсгийн тухай хууль”, 
“”Галт зэвсгийн албан татварын тухай хууль”, Хууль зүйн сайдын 2015 
оны А/220 дугаар тушаал “Галт зэвсгийн тооллого явуулах журам”, 
А/249 дугаар тушаал “Галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн жагсаалт, 
түүнийг ашиглах журам”, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 
А/75 дугаар тушаал “Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгох” /код-602/ 
журмуудаар 3 удаа 42 офицер, 28 ахлагч нийт 70 алба хаагчид 3 
цагийн сургалтыг зохион байгуулж, хэлтэс, тасаг, хэсгийн дарга, ахлах 
байцаагч, хэсгийн төлөөлөгч, байцаагч, сумын болон багийн цагдаа 
нарт 46/1-3898 дугаартай албан бичгээр аюулгүй ажиллагааны 
зааварчилгааг өгч, баталгаа гаргуулан авч, мэргэжил арга зүйгээр 
ханган мэдээ, мэдээлэл солилцон, биелэлт үр дүнд нь хяналт тавин 
ажилласан.  
          Орон нутгийн “Миний монгол”, “Таны Сэлэнгэ” кабелийн 

5 100 
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хуудас     11 

 
  

телевизүүд, Цагдаагийн газрын “”Сэлэнгэ Цагдаагийн Газар” цахим 
хаягт галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн холбогдох хууль, 
дүрэм, заавар, журам, нэгдсэн арга хэмжээг хариуцсан нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд зохион явуулж байгаа талаар олон нийтэд 2 
удаа сурталчилсан. 
          Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлал, Тагнуул, Татвар, 
Мэргэжлийн хяналтын газрууд болон Хилийн цэргийн 0101, 0243 
дугаар ангиудтай “Зэвсэг-2018” нэгдсэн арга хэмжээ явагдаж 
эхэлсэнтэй холбогдуулан мэдээ, мэдээлэл солилцон хамтран ажиллах 
ажиллах тухай 46/1-3891-3896 дугаартай албан бичгүүдийг хүргүүлэн, 
мэдээ, мэдээлэл солилцон хамтран ажиллаж байна. 
          “Гэмт хэрэг, зөрчлийн болон байгууллага, аж ахуй нэгж, 
иргэдийн өөрсдийн хүсэлтээр хураалгасан галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй 
адилтгах хэрэгсэл”-д үзлэг шинжилгээ хийлгэж дүгнэлт гаргуулах, 
түүнийг үндэслэн хураагдсан галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах 
хэрэгслийг устгах, худалдах, өмчлөлд буцаан олгох, шилжүүлэх, 
гэрчилгээжүүлэх ажлыг зохион байгуулахаар Шүүх шинжилгээний 
үндэсний хүрээлэнгийн Шинжилгээний бүртгэл, мэдээллийн хэлтэс 
Монгол улсын “Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль”-ийн 4.11 
дүгээр зүйлийг удирдлага болгон мэргэжлийн шинжээчийн дүгнэлт 
гаргуулахаар шинжээч томилж, шинжилгээ хийгэх тухай тогтоол 
үйлдэн, шинжилгээнд явуулах галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах 
хэрэгслийн гэрэл зургуудыг авч хавсарган Цагдаагийн газрын 50/1-689 
албан бичгээр хүргэж өгөх ажлыг зохион байгуулж, галт зэвсэг 50, галт 
зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл 1 ширхэг, 21595 ширхэг 5,6 мм-ийн сумыг 
ЦЕГ-ын БХТөвд улсын орлого болгох, устгалд оруулахаар хүргэсэн.  

Монгол улсын “Галт зэвсгийн тухай хууль”-ийг зөрчсөн 16 
иргэнийг 620000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авсан. Шинээр 8, дахин 
9 галт зэвсгийг гэрчилгээжүүлүүлж,  бусад төв орон нутаг руу 11 галт 
зэвсгийг шилжүүлж, шилжиж ирсэн 3 галт зэвсгийг шилжүүлж 
ажилласан.   
             ЦЕГ-ын НХЖХ,ОНАБХА-ны даргаас 2018-03-01-ний өдрийн 
25/303 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн “Санал авах тухай-Галт 
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зэвсгийн гэрчилгээний загвар, гэрчилгээ олгох” үүргийг дагуу алба 
хаагчдын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж гаргасан саналыг 
аймгийн хэмжээнд нэгтгэн төсөлд тусгуулах саналаа 50/1-859 дугаар 
албан бичгээр хүргүүлсэн. 
Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд Гэрээт, хувийн харуул хамгаалалтын үйл 
ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь Монгол Улсын 
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1,3, Гэрээт 
харуул хамгаалалтын тухай хууль, “Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журмын /код-605/ “Гэрээт хувийн харуул хамгаалалтын 
үйл ажиллагаа эрхлэх, гэрчилгээ олгох, хяналт тавих, бусад хууль 
тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан журмуудыг үйл ажиллагаандаа 
мөрдлөгө болгон ажиллалаа. Гэрээт, хувийн харуул хамгаалалтын үйл 
ажиллагаа явуулж “Макс”, “Хойд сэртэн” гэрээт харуул хамгаалалтын 
үйл ажиллагаа, тайланд үзлэг шалгалт хийж, цахимаар үйл ажиллагаа 
явуулах тусгай зөвшөөрөлийг сунган, ЦЕГ-ын Бүртгэл хяналтын төв 
рүү мэдээллийг SAS программаар танилцуулсан. Урьд онд үйл 
ажиллагаа явуулж байсан “Хар луу” гэрээт харуул хамгаалалтын үйл 
ажиллагаа зогссон тул цаашид үйл ажиллагаа явуулах тусгай 
зөвшөөрлийг цуцалсан. 
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Албан тушаалтанд тавигдах ёс зүй, 
мэдлэг, боловсрол, туршлага, ур 
чадварын ерөнхий болон тусгай 
шалгуурыг үндэслэн төрийн албанд 
томилох, дэвшүүлэх тогтолцоог 
бүрдүүлэх. 

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаас офицер алба хаагчдын 
ажлын байрыг өөрчлөх, албан тушаал дэвшүүлэх саналтайгаар 
материал явуулахаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд тухайн алба 
хаагчаар хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг гаргуулан 
авч, хянан, холбогдох албадаар нь уламжлуулан ЦЕГ-т хүргүүлэн 
шийдвэрлүүлж хэвшсэн.  
Ажлын байранд тавигдах болзол шалгуурыг хангаж байгаа иргэдийг 
сонгон шалгаруулалтад хамруулахаар судалгааны материалыг ЦЕГ-т 
хүргүүлж, Хүний нөөцийн хэлтсээс зөвшөөрөл өгсөн тохиолдолд 
ажилд томилж байна. Албан тушаал дэвшүүлэхдээ алба хаагчийн 
мэдлэг ур чадвар, туршлага, ажлын үр дүнг харгалзан үзэж, дэвшүүлэх 
нөөцөд авагдсан алба хаагчдаас томилох бодлогыг баримталж 
ажиллаж байна. 

5 100 

 Алба хаагчийг дэвшүүлэн томилох, Алба хаагчдыг дэвшүүлэн томилох, гадаад, дотоодод суралцуулах, 5 100 
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гадаад, дотоодод суралцуулах, 
шагнал урамшуулалд 
тодорхойлохдоо алба хаагчдын 
сахилга ёс зүйн түвшин, ажлын үр 
дүнг бодитой  шалгуур үзүүлэлт 
болгож байгаа эсэхэд тухай бүр нь 
хяналт тавьж, холбогдох арга 
хэмжээ авах ажлыг хэвшүүлэх. 

шагнал урамшуулалд тодорхойлохдоо сарын ажлын үр дүнгээр 
цалингаа хэдэн удаа, хэдэн хувиар нэмүүлж, хасуулж байсан болон 
сахилгын шийтгэлтэй эсэх, үр дүнгийн гэрээний үнэлгээ, дэвшүүлэх 
нөөцөд авагдсан эсэх, ажлын үр дүн, алба хаагчийн ур чадвар, 
туршлага гэх мэт олон шалгуур үзүүлэлтийг харгалзан үзэж зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэж байна. 
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Цагдаагийн албаны хүний нөөцийн 
ил тод байдлыг хангах ажлын 
байрны сонгон шалгаруулалтын 
мэдээллийг тухай бүр шинэчилж, 
иргэдийн танилцах боломжийг 
бүрдүүлэх. 

Тус Цагдаагийн газрын сул орон тоог иргэдээс нөхөх захиалгыг ЦЕГ-
ын Хүний нөөцийн хэлтэст хүргүүлж, ирүүлсэн чиглэлийн дагуу сонгон 
шалгаруулалтын мэдээллийг иргэдэд цахимаар зарлан мэдээлж, 
болзол шалгуурыг хангасан иргэдийг судалж, хамт олонд танилцуулан 
саналыг авч, судалгааны материалыг Хүний нөөцийн хэлтэст хүргүүлж 
шийдвэрлүүлсэн.  
Мэргэшлийн шалгалт өгөөгүй, төрийн албаны нөөцөд бүртгэгдээгүй 
иргэнийг цагдаагийн ажлын байранд томилсон зөрчил дутагдал 
байхгүй. 

4 80 

ДУНДАЖ ОНОО  4.6 92 

 
ДӨРӨВ: ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

 

 
 
36 

Тухайн жилд төсвийн хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 
төсөл арга хэмжээг цахим хуудас 
болон хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр мэдээлсэн байх. 

Тухайн жилийн шатахуун худалдан авах тендерийг 2018 оны 01 дүгээр 
сард зарлаж шалгаруулсан. Байгууллагын мэдээллийн хуудас, 
www.tender.gov.mn цахим сайт, Шилэн дансны цахим хуудсанд 
тендерийн мэдээллийг бүрэн байршуулж ажилласан.  

4 80 

 
 
 
37 

Өмнөх оны болон сар, улирал, 
хагас, бүтэн жилийн төсвийн 
гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланг цахим 
хуудсанд байршуулах.  

.Сар бүр төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг харьяа төрийн сангаар 
баталгаажуулан ЦЕГ-ын САА-нд хугацаанд нь хүргүүлсэн. Төсөв, 
санхүү, худалдан авалтын ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгаж 
мэдээллийн самбар, шилэн дансны цахим хуудсанд тухай бүр 
мэдээллүүдийг байршуулсан. 2018 оны байдлаар байгууллагын шилэн 
дансны цахим хуудсанд төсөв, санхүүтэй холбоотой нийт 97 
мэдээллийг байршуулж ажилласан 

5 100 

http://www.tender.gov.mn/


 

“Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлэх, Авлигын эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх төлөвлөгөөний биелэлт 

 

  
хуудас     14 

 
  

 
 
38 

Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын 
дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь цахим 
хуудсанд байршуулах, аудитын 
байгууллагын акт, албан шаардлага, 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг авч ажиллах, нэгжүүдэд 
бүрэн мэдээлсэн байх. 

Өмнөх оны санхүүгийн тайланг аудитын дүгнэлтийн хамт ,сар, 
улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг цахим хуудас болон шилэн 
дансанд байршуулан ажилласан. Зөвлөмжийн биелэлтийг 2018 оны 
05-р сарын 01-ны дотор хүргүүлэн ажилласан. 
 

4 80 

 
 
39 

Цагдаагийн газрын тухайн жилийн 
төсвийн төсөлд /улсын болон орон 
нутгийн/ олон нийтийн саналыг авч 
тусгах, хэрхэн тусгасан талаар 
мэдээлдэг тогтолцоог бүрдүүлэх, 
цахим хуудсанд байршуулах. 

      Тайлант оны хугацаанд шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг 
хангаж, журамд заасан заалт зүйл бүрийг нэг бүрчлэн хянан үзэж, 
орхигдсон заалтыг нөхөн хэрэгжээгүй болон ажил үйлчилгээ гараагүй  
заалт /6,4,7 байгууллагын батлагдсан орон тоонд өөрчлөлт орсон,   
6,4,8 бонд зээл, өрийн бичиг , баталгаа , түүнтэй адилтгах санхүүгийн 
бусад хэрэгсэл/-ыг  “0” байхгүй   гэж нөхөн мэдээлж өгөгдсөн 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
Төсвийн хэтрэлт хэмнэлт түүний шалтгааныг сар ,улирал ,хагас жил, 
эхний 10 сарын байдлаар цахим хуудсанд байршуулан ажилласан. 

4 80 

 
 
 
40 
 

Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний 
шалтгааны тайлбарыг цахим 
хуудсанд байршуулах. 

Төсвийн гүйцэтгэлийн хэтрэлт хөмнөлтийн шалтгаануудыг зөвлөмжийн 
дагуу тайлбар бичиж хэрэгжүүлсэн,  1-10 сарын хугацаанд бүлэг 
хооронд шилжүүлэн зарцуулалт хийгдээгүй, Цалингийн зардлаас 
бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 
мөнгөн гүйлгээ” хэсэгт орлогын гүйлгээн дээр улсын төсвийн 
санхүүжилтийг мэдээлэх, зарлагын гүйлгээ бүрийг дахин хянаж шалган 
санхүүгийн алба хаагчиддаа сургалт зааварлагаа өгч ажиллаж байна. 

4 80 

 
 
 
 
 
41 

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт 
өөрчлөлт, гадаадын зээл, 
тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, 
хөтөлбөр, түүний хэрэгжилтийн 
талаарх мэдээллийг цахим хуудсанд 
байршуулах. 

“Бусад” гэсэн дэд цэсний “Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй 
адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, 
мөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр” хэсэгт  ажил 
гүйлгээ гаргаагүй гэж нийтэлсэн. Зөвлөмжийн биелэлтийг хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, 
хөтөлбөр байхгүй энэ талаар шилэн дансанд мэдээлсэн. 
2018 онд түлш, шатах тослох материалын худалдан авалтанд тендер 
зарлаж 4 байгууллага оролцсон. Тендерийн талаарх мэдээллийг 
шилэн данс болон байгууллагын цахим хаягт мэдээлж ил тод, 
нээлттэй явуулж “Магнай трейд” ХХК, “НИК” ХХК шалгаран гэрээ 

4 80 



 

“Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлэх, Авлигын эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх төлөвлөгөөний биелэлт 

 

  
хуудас     15 

 
  

байгуулан хамтран ажиллаж байна. 

 
 
42 

Тухайн жилд төсвийн хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 
явц, үр дүнгийн талаар ЦГ-ын 
даргын зөвлөлд мэдээлэл хийх. 
Цахим хуудас болон хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх. 

 
 
Олгогдсон өөрийн эрхээр орж  шилэн дансанд мэдээллэх журам 
зааврын дагуу заалт, зүйл тус бүрийг нэг бүрчлэн шивж оруулан 
хадгалж нийтлээд улирал бүр байгууллагын админ эрхээр орж улирал 
бүрийн тайланг хугацаанд илгээн ажиллаж байна. 
 

 
 
 

3 

 
 
 

70 

 
43 Хувь хүн, хуулийн этгээдээс төсвийн 

байгууллагад өгсөн хандив, тусламж 
гэх мэт төсвийн бус орлого, түүний 
зарцуулалтыг мэдээлэх  

Шилэн дансны системд байрлах ирүүлсэн мэдээлэл тухай бүрт хүлээн 
авч хэрэгжүүлэн ажиллаж мэдээ мэдээллийг солилцож хэрэгжүүлсэн. 
Төсвийн орлого, зарлагын зарцуулалтыг сар бүр нэг бүрчлэн мэдээлэн 
ажиллав. Бусад байгуулагаас хандив, тусламжийн орлого байхгүй 
байгаа шилэн дансны мэдээллийн санд зөвлөмжийн дагуу хэрэгжээгүй 
ажил гүйлгээний тухай тэмдэглэгээ хийж байна 

4 80 

ДУНДАЖ ОНОО 4 81.2 
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