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 “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай”  2017 оны 01 дүгээр албан 

даалгавар, “Төрийн албаны сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 2018 

оны 258 дугаар тогтоолын хэрэгжилт, явц үр дүнд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 

газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 255 дугаар тушаалыг 

үндэслэн Завхан аймгийн Засаг даргын 2018 оны 09 сарын 03-ны өдрийн баталсан 

удирдамж, 26 шалгуур үзүүлэлтийн дагуу аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Хянал-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс, Хууль, эрх зүйн хэлтэс, Төрийн 

захиргааны удирдлагын хэлтэс, Тагнуулын ерөнхий газрын Завхан аймаг дахь 

хэлтэс, аймгийн Цагдаагийн газраас томилогдсон 2 ажлын хэсэг 11 сум, 96 төрийн 

болон төрийн өмчит аж ахуйн нэгж байгууллагын 1588 төрийн албан хаагчдыг 

хамруулан зохион байгууллаа.  

Хяналт, үнэлгээнд хамрагдсан бүх байгууллагуудын удирдлага, төрийн албан 

хаагчдад Засгийн газрын 258 дугаар тогтоол, хяналт шалгалтын зорилго, чиглэл, 

сахилга, дэг журмын талаар албан ёсоор танилцуулан, илэрсэн зөрчил дутагдал, 

цаашид анхаарах асуудлаар үүрэг чиглэл өгч, аймгийн хэмжээгээр хяналт 

үнэлгээний мөрөөр хэрэгжүүлэх ажлын талаар зөвлөмж гарган ажиллалаа.  

 

 

 

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01 

дүгээр албан даалгавар, Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар  сарын 22-ны өдрийн 

“Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл, зохион 
байгуулалт  

Хоёр.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
зорилго 
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тогтоолын хэрэгжилт, зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний явц, үр дүнд Засгийн 

газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 255 

дугаар тушаалаар баталсан удирдамжийн дагуу хяналт-шинжилгээ хийж, зөрчил 

дутагдлыг газар дээр нь засуулж, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын чиглэлээр мэргэжил, 

арга зүйн зөвлөгөө өгөх, тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллахад оршино.  

 

 

 

 

Хяналт шалгалтаар нийт 127 зөрчил илэрч, энэ тухай төрийн 

байгууллагуудын дарга, эрхлэгч, ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, 

ЗДТГ-ын дарга, хамт олонд илэрсэн зөрчлүүдийг танилцуулж, бүх шатандаа төрийн 

албаны сахилга, хариуцлага, дэг журам сайжруулах  талаар үүрэг  чиглэл өгч 

ажиллалаа. 

 Хяналт шалгалтын явцад 68 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж, 14 албан 

хаагчдад хариуцлага тооцох талаар холбогдох эрх бүхий албан тушаалтанд үүрэг 

өгч,  дээрх зөрчлүүдийг засах, таслан зогсоох чиглэлээр тусгай төлөвлөгөө гарган, 

үр дүнтэй, бодитой ажлыг шуурхай зохион байгуулж, тайланг аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газарт 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдрийн дотор ирүүлэх үүрэг өглөө.  

 

 

 

 

Монгол улсын Засгийн газрын 

“Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах 

тухай” 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны 

өдрийн 01 дүгээр албан даалгаврыг 

хэрэгжүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөөг аймгийн 

Засаг даргаар батлуулан төрийн болон 

төрийн өмчит аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудад хүргүүлж, байгууллага бүр 

ажлын чиг үүрэг, онцлогтоо нийцүүлэн 

нарийвчилсан төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлсэн байна.    

Гурав. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний үр дүн 
 

Монгол улсын Засгийн 

газрын 2017 оны 10 дугаар 

сарын 26-ны өдрийн 01 

дүгээр албан  даалгаврын 

хэрэгжилт 

Дөрөв. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүн 
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Хяналт шалгалтанд хамрагдсан 96 байгууллагаас  6 байгууллага 

нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргаагүй, 7 байгууллагын төлөвлөгөөний хэрэгжилт 70 

хувиас доогуур үнэлгээтэй байна. 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн ээлжит хуралдаанаар 2018 оныг  “Завхан 

аймгийн төрийн албан хаагчдын сахилга, хариуцлагыг сайжруулах жил” болгон 

зарлаж, Төрийн бүх шатны байгууллагын албан хаагчид шударга ёс, хууль дээдлэх 

зарчмыг баримтлан, төрийн 

албан хаагчийн ёс зүйн хэм 

хэмжээг чанд сахиж,  сахилга 

хариуцлагыг өндөржүүлэн, 

удирдах ажилтнуудын 

манлайллыг дээшлүүлж, 

төрийн албаны стандартын 

хэрэгжилтийг бүх түвшинд 

жигд хангуулж ажиллах 

зорилгоор “Төрийн албаны 

удирдах ажилтны 

манлайлал, сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх” аймгийн анхдугаар зөвлөгөөнийг 

зохион байгуулжээ.  

 Энэхүү зөвлөгөөнд аймгийн хэмжээний нийт Төрийн болон төрийн 

өмчит аж ахуйн нэгж байгууллага, Нутгийн захиргааны байгууллагын 300 гаруй 

удирдах албан тушаалтан хамрагдаж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Авлигатай 

тэмцэх газраас урилгаар оролцсон албан тушаалтнууд  мэдээлэл өгсөн байна.  

Зөвлөгөөнөөр аймгийн Засаг даргын санаачилсан “Завхан аймгийн төрийн албан 
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хаагчийн баримтлах 9 зарчим”-ыг хэлэлцэн баталж, төрийн албан хаагч бүрийн 

ажлын байрны тодорхойлолт, Үр дүнгийн болон Хөдөлмөрийн гэрээнд тусган 

хэрэгжилтийг хангуулж ажилласан байна.  

 

Монгол улсын Засгийн газраас 2018 оныг “Хариуцлагын жил” Завхан аймгаас 

“Төрийн албан хаагчдын сахилга, хариуцлагыг сайжруулах жил” болгон зарласантай 

холбогдуулан “Төрийн албан хаагчдыг сахилга хариуцлага, чадавхыг дээшлүүлэх” 

бүсчилсэн сургалтыг Сонгино, Отгон, Тэлмэн, Дөрвөлжин сумдад зохион байгуулж, 

24 сумын 600 гаруй албан хаагчид хамрагдсан байна.  

Энэхүү чадавхижуулах сургалтаар “Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилт, сахилга, хариуцлагын талаар”, “Төрийн албан хаагчийн Ёс зүй, 

манлайлал”, "Бодлогын баримт бичиг болон захиргааны байгууллагын үйл 

ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам" зэрэг сэдвүүдээр 

сургалт хийж, цаашид анхаарах асуудлын чиглэлээр зөвлөмж, зөвлөгөө өгчээ. Мөн 

чадавхижуулах сургалтын хөтөлбөрийн дагуу төрийн албан хаагчдаас хууль, эрх 

зүйн мэдлэгийг шалгасан сорилын шалгалт авч, илтгэлийн, ур чадварын, урлаг, 

спортын уралдаан тэмцээн зохион байгуулан,  харилцан ажлын туршлага солилцох 

уулзалт хэлэлцүүлгийг хийжээ.  

Шалгалтанд хамрагдсан төрийн 

байгууллагуудад Төрийн албаны тухай 

хууль болон Төрийн албаны стандартын 

хэрэгжилт, тухайн байгууллагын зорилго, 

зорилт, чиг үүргийн хэрэгжилт, Хувийн 

хэргийн бүрдүүлэлт, баяжуулалтыг 

нарийвчлан шалгаж, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  

Төрийн албаны стандарт, хүний 

нөөцийн талаар 



ЗАВХАН АЙМГААС ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 258 ДУГААР ТОГТООЛЫН  
ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН  
 
 

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс Төрийн албаны стандартыг 

хэрэгжилтийг хангуулах, төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоо гарсан тохиолдолд 

тухайн байгууллага болон төрийн холбогдох байгууллагуудад ажиллаж байгаа 

төрийн жинхэнэ албан хаагчдаас үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингээр 

нь шалгаруулж, нөхөн томилох, түр орлон гүйцэтгэгч томилон ажиллуулахгүй байх, 

төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалт өгөөгүй иргэнийг 

төрийн жинхэнэ албанд томилохгүй байх чиглэлээр төрийн байгууллагуудад 

мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, заавар зөвлөмжөөр хангаж ажилласан байна.  

Тус аймгийн Төрийн албаны 

зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс 

2018 оны 09 дүгээр сарын 

байдлаар Томилох эрх бүхий 

албан тушаалтны захиалгыг 

үндэслэн төрийн жинхэнэ албаны 

удирдах албан тушаалтны 7, Дэс 

түшмэлийн 19, Туслах түшмэлийн 

12 сул ажлын байрны сонгон 

шалгаруулалтын зарыг Төрийн 

албаны зөвлөлийн болон 

аймгийн цахим хаяг, Ил тод байдлын самбарт байршуулан нийтэд зарласан байна.  

Сахилга хариуцлагын 

жилийн хүрээнд аймгийн 

төрийн байгууллагууд 

нэгдсэн стандартын таних 

тэмдэг бүхий энгэрийн 

тэмдэгтэй болсон байна. 

. 
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Шалгалтанд хамрагдсан сум, 

байгууллагуудын ажил үүргийн хуваарь, чиг 

үүргийг шалгахад ажлын давхардал 

гараагүй бөгөөд зарим байгууллагуудын 

ажилтнуудын Ажлын байрны 

тодорхойлолтонд бусад чиг үүргийг 

тодорхой нарийвчлан тусгаагүйгээс ажлын хийдэл гарч болзошгүй байгааг анхаарч 

ажиллах талаар эрх бүхий албан тушаалтнуудад үүрэг чиглэл өглөө.  

 Тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

даргын тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг ажилтан, албан хаагчдын ажлын 

байранд шинжилгээ хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг газар дээр нь арилгуулж, 

цаашид анхаарах асуудлын талаар дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж, нийт ажилтнуудад 

албан ёсоор танилцуулж ажилласан байна.  

Шалгалтанд хамрагдсан төрийн болон 

төрийн өмчит байгууллагуудын ажлын цаг 

ашиглалтыг нягтлан шалгахад хурууны 

хээгээр цаг бүртгэдэг 27 байгууллага, 

хяналтын камертай 8  байгууллага байна.   

Шалгалтанд хамрагдсан байгууллагуудын 

54,0 хувь нь хурууны хээний төхөөрөмж, камерийн хяналт байхгүй учир тогтоолын 

дагуу цаг бүртгэлийн хурууны хээний төхөөрөмж, камерийн хяналттай болж, түүнд 

тавих хяналтыг сайжруулах талаар үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа. Хяналтын явцад 

цалин хөлсийг бодохдоо цагийг бүртгэлийг үндэслэн олгодоггүй нийтлэг дутагдал 

оршиж байгааг санхүүгийн байгууллага, нягтлан бодогчдод анхааруулсан.  

Төрийн албан хаагчдын ажлын 

цаг ашиглалтын талаар  

Чиг үүргийн давхардал, уялдаа 

холбоо  



ЗАВХАН АЙМГААС ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 258 ДУГААР ТОГТООЛЫН  
ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН  
 
 

 Монгол улсын Засгийн газрын 01 

дүгээр албан даалгаврын 1.3 дахь 

заалтын дагуу төрийн албан хаагчдын 

ажлын хариуцлага, мэргэжлийн ур 

чадвар, манлайллыг дээшлүүлэн,  ил 

тод, хариуцлагатай төрийн албыг 

бэхжүүлэхэд иргэдийн оролцоог 

нэмэгдүүлж, төр, иргэний харилцаа 

холбоог өргөжүүлэн иргэн төвтэй 

тогтолцоог бэхжүүлэх зорилгоор аймгийн 

бүх сум, багийг хамарсан Төрийн ажлыг 

“Ард иргэдээрээ үнэлүүлэх”, “Төрийн 

цогц үйлчилгээг хүргэх” иргэдээ 

сонсох аяныг аймгийн Засаг даргын 

баталсан удирдамжийн дагуу 4 удаа 

зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 

20.0 гаруй мянган иргэдийг хамарчээ.  

 

Сахилга хариуцлагын жилийн хүрээнд аймгийн Цагдаагийн газар нийт бие 

бүрэлдэхүүндээ “Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн”-ийг  улирал тутам хийж хэвшсэн, 

хариуцлага алдсан албан тушаалтан, хамт олондоо тайлагнадаг, мөн аймгийн 

Хөгжимт жүжгийн театр уран бүтээлчидтэйгээ үйл ажиллагаа бүрт “Хариуцлагын 

гэрээ” байгуулж үр дүнг тооцож байгаа нь ажилтнуудын сахилга хариуцлага 

дээшлүүлэхэд үр дүнтэй ажил болсон байна.  

  Засгийн газрын 2017 оны 01 дүгээр албан даалгаврын дагуу аймгийн Засаг 

дарга, сум, агентлаг, хэлтсийн дарга нартай 2018 онд байгуулсан гэрээнд хууль 

тогтоомж зөрчсөн, зөрчил, дутагдал гаргасан, ажлаа цалгардуулсан албан 

тушаалтанд холбогдох хуулийн дагуу тухай бүр нь хариуцлага тооцож ажиллах, 

сахилга хариуцлагын талаар тодорхой заалтуудыг тусган, үр дүнг тооцон ажилласан 

байна.  

Тухайлбал 2018 онд 23 байгууллагын 43 албан тушаалтанд сахилгын арга 

хэмжээ авч ажиллажээ.  
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 Төрийн албаны стандартыг мөрдүүлэх зорилгоор төрийн байгууллагуудын 

дотоод журам, ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүн, хөдөлмөрийн гэрээ, төрийн 

албаны стандартад, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хяналт үнэлгээ хийж, 

шинэчлэн мөрдүүлэх талаар заавар, зөвлөмж өгч, сургалт семинар зохион 

байгуулснаар стандартын хэрэгжилт сайжирсан байна. 

 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Хөгжимт 

жүжгийн театр, аймгийн Татварын хэлтэс, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, 

аймгийн Цагдаагийн газар, Газрын харилцаа, хот байгуулалтын газар, Онцгой 

байдлын газар зэрэг байгууллагуудын төрийн албаны стандарт сайжирч, харин 

Орон нутгийн судлах музей, Жавхлант цогцолбор сургууль, Статистикийн хэлтэс, 

Чандмань Эрдэнэ цогцолбор сургуулийн төрийн албаны болон архив бичиг хэргийн 

стандарт шаардлага хангахгүй байна. 

Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар 

сарын 22-ны өдрийн 258 дугаар тогтоолыг 

хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд аймгийн 

Засаг даргын 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 

“Төрийн албан сахилга хариуцлага, дэг 

журмыг чангатгах тухай” 26 заалт бүхий 07 

тоот албан даалгаврыг гаргажээ. 

 Монгол улсын Засгийн газрын 258 дугаар тогтоолын дагуу аймгийн нэгдсэн 

төлөвлөгөөг боловсруулж, төрийн болон төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн 

удирдлагуудад 3/937 дугаартай албан тоот, төрийн албаны болон холбогдох хууль 

тогтоомж болон сахилга, дэг журмыг сахиулах үүрэг чиглэл өгч, хэрэгжилтэнд хяналт 

тавьж ажиллаж байна.  

Монгол улсын Засгийн газрын 258 дугаар тогтоолын дагуу нарийвчилсан 

төлөвлөгөөг хяналт үнэлгээнд хамрагдсан 96 байгууллагын 72.5 хувь нь 

боловсруулж, нийт байгууллагууд төрийн албан хаагч, хамт олондоо албан ёсоор 

танилцуулан, гар үсэг зуруулж, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 

сурталчилсан байна. 

Монгол улсын Засгийн газрын 

2018 оны 08 дугаар сарын 22-

ны өдрийн 258 дугаар 

тогтоолын хэрэгжилт 



ЗАВХАН АЙМГААС ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 258 ДУГААР ТОГТООЛЫН  
ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН  
 
 

Энэхүү тогтоолын хүрээнд 

аймгийн Онцгой байдлын газар, 

Нийгмийн даатгалын хэлтэс 

хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 

бие бүрэлдэхүүн, ажилтнуудад 

мөрдөгдөх “Хариуцлагын 

баталгаа” болон “Хариуцлагын 

гэрээ”-г тусгайлан боловсруулж, 

гарын үсэг зуруулан 

баталгаажуулсан нь шинэлэг арга 

хэмжээ байлаа. 

 Хяналт үнэлгээний явцад 

Засгийн газрын 258 дугаар 

тогтоолыг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөлтөд үнэлгээ 

хийхэд арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх үр дүн,  хугацааг нарийвчилан 

боловсруулах шаардлагатай байна. 

 

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас 

аймгийн Засаг дарга болон түүний Тамгын 

газарт 2018 оны эхний хагас жилд 278 

өргөдөл ирүүлсэнээс ажил хүссэн 11, архи, 

согтууруулах ундаа худалдаалах, үйлчлэх 

тусгай зөвшөөрөл хүссэн 114,  тусламж 

үзүүлэхийг хүссэн 58, газар эзэмших, 

өмчлөх хүсэлт болон газрын маргааны талаар 9, нийгмийн халамжийн хүрээнд 15, 

эрүүл мэндийн салбарын хүрээнд 8, чөлөө хүссэн 3, боловсролын салбарын хүрээнд 

9, эрчим хүчний салбарын хүрээнд 6, гэр хүссэн 2, бусад асуудлаар 11 өргөдөл 

ирүүлж,  шийдвэрлэлт 93,8 хувьтай байжээ. 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудад иргэдээс 3860 өргөдөл гомдлыг хүлээн 

авч, 3553 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэн хариу өгч, 46 өргөдлийг 

Иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагаас ирүүлсэн 

өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 
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бусад байгууллагад шилжүүлж, шийдвэрлэлт 94.1 хувьтай байна. Харин 33 өргөдөл 

хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн байна.  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас 

“Иргэдээс  төрийн байгууллага, албан 

тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг 

шийдвэрлэх тухай хууль”, Засгийн газрын 2005 

оны  67 дугаар тогтоолын хэрэгжилт буюу 

иргэдээс төрийн байгууллагад гаргасан 

өргөдөл гомдол, холбогдох хууль тогтоомжийн 

дагуу хугацаандаа шийдвэрлэсэн байдалд 

явцын хяналт үнэлгээг хийж, заавар 

зөвлөмжийг сум, агентлагуудад өгч, 

хэрэгжүүлсэн байна. 

Хяналт шалгалтаар иргэдээс төрийн 

байгууллага, албан тушаалтанд хандсан 

өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, бүртгэл хөтлөлтийг нягтлан үзэхэд аймгийн Эрүүл 

мэндийн газар, аймгийн Онцгой байдлын газар, аймгийн Мэргэжлийн хяналтын 

газар, аймгийн Цагдаагийн газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, 9 

сумдад хангалттай. Харин аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Статистикийн 

хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Биеийн тамир спортын газар, Хөдөлмөр, 

халамж үйлчилгээний газар, Асгат, Сантмаргаз зэрэг сумдад бүртгэлийг нарийвчлан 

хөтлөөгүй, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаагүй, мэдээ тайланг хугацаанд 

нь гаргаагүй зөрчил, дутагдал илэрч байна.  

 Төрийн албан хаагч албан 

томилолтын явцад, ажлын болон ажлын бус 

цагаар ажлын байранд согтууруулах ундаа 

хэрэглэх явдлыг таслан зогсоох талаар бүх 

байгууллага хөдөлмөрийн дотоод журамд 

тусган, хэрэгжүүлж байна. 

Харин зарим байгууллагууд Монгол 

улсын Засгийн газрын 258 дугаар тогтоолын дагуу мансууруулах бодис, галт болон 

хүйтэн зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх болон шатамхай бодис хэрэгслийг нэвтрүүлэх, 

Архидан согтуурах талаар  
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хадгалах, ашиглах талаар дотоод журманд нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар үүрэг 

чиглэл өгч ажиллалаа. 

Шалгалтанд хамрагдсан байгууллагуудад согтууруулах ундааны зүйл 

хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчилтэй албан хаагч байхгүй 

байна. Гэхдээ гэнэтийн шалгалтын явцад согтууруулах ундааны шил  хадгалсан 3 

байгууллагын холбогдох ажилтнуудад цаашид ийм зөрчил гаргахгүй байх талаар 

албан ёсны мэдэгдлийг өгсөн.  

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 

хуулийн 6.5-д /Аймаг, нийслэлийн Засаг 

дарга, чөлөөт бүсийн захирагч, харьяалах 

нутаг дэвсгэртээ согтууруулах ундаа 

худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөлтэй худалдаа, үйлчилгээний 

газрын үйл ажиллагаа явуулах цагийн 

хязгаарыг тогтооно/ гэсэн нэмэлт өөрчлөлт 

орсонтой холбогдуулан аймгийн Засаг 

даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны 

А/286 дугаар захирамжаар цагийн 

хуваарийн хязгаарыг батлан, аймгийн нутаг 

дэвсгэрийн хүрээнд мөрдүүлж,  хяналт, 

шалгалт хийж, холбогдох арга хэмжээ авч 

ажиллаж байна. 

Дээрх захирамжийг Хууль зүйн яамны 2016 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 

3602 дугаарт бүртгэн баталгаажуулсан байна. 

 

Ажлын байран дахь бүх хэлбэрийн 

хууль бус дарамт шахалт, ялгавартай 

хандах үйлдэл, албан тушаалтанд 

хүлээлгэх хариуцлагын талаар байгууллага 

бүр дотоод журамд нарийвчилан тусгаж, 

мөрдүүлж ажилласан байна. 

Ажлын байран дахь бүх 

хэлбэрийн хууль бус дарамт 

шахалт, ялгавартай хандах 

үйлдлийн талаар 
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Хүний эрхийн үндэсний комисстой аймгийн төрийн байгууллагууд хамтран энэ 

талын сурталчилгааг зохион байгуулан чиглэл, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж 

байна. 

Шалгалтын явцад ажлын байрны бүх хэлбэрийн хууль бус дарамт, шахалттай 

холбоотой гомдол, санал ирүүлээгүй. 

Байгууллагын хэв журам, аюулгүй 

байдлыг нягтлан шалгахад аймгийн 

Цагдаагийн газар, аймгийн Онцгой байдлын 

газар, Орон нутгийг судлах музей, Хөгжимт 

жүжгийн театр, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

алба зэрэг байгууллагууд харуул 

хамгаалалт, өрөө тасалгааны эмх цэгц, лац 

ломбо бүрэн, камер, дохиоллын системүүдийн ажиллагаа хэвийн байлаа.  

Байгууллагын аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулан, эрсдлийг 

бууруулах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээг Сонгино, Тэлмэн сумдын төрийн 

байгууллагын дарга, эрхлэгч нар зохион байгуулж ажилласан байна. 

Харин зарим байгууллагуудад гадаад болон дотоод эрсдлийг тооцоогүй, лац 

хэрэглэж хэвшээгүй,  өрөө тасалгааны сейф, цонхны цоож бүрэн бус, баримт, бичиг 

эмх цэгцгүй, камерын хяналтанд найдан төсөв хүрэлцээгүй гэх шалтгаанаар 

ээлжийн жижүүр ажиллуулдаггүй, 1 давхарын цонхнуудад хамгаалалтгүй, сахиул, 

жижүүрт бие хамгаалах тусгай хэрэгсэл, суурин утас, дохиолол байхгүй, цахилгааны 

монтаж гэмтэлтэй, компьютерийн хамгаалалт, серверийн нууцлалт хангалтгүй, 

сонор сэрэмж муу зэрэг нийтлэг дутагдал оршиж байгаа нь байгууллагуудын 

аюулгүй байдалд онцгой анхаарах шаардлагатай байна. 

Мөн Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Тосонцэнгэл сумын сум дундын нэгдсэн 

эмнэлгүүдэд эмийн нөөцийг зориулалтын агуулахад хадгалаагүй, ерөнхий 

боловсролын сургуулиудын хими, физикийн кабенитад шатамхай, химийн бодисын 

хадгалалт, хамгаалалт хангалтгүй байна. 

  

Байгууллагын дотоод 

аюулгүй байдал 
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2018 онд Завхан аймагт улсын болон 

орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр нийт 47 

барилга обьектод 18276,3 сая төгрөгийн 

хөрөнгө оруулалт хийгдэхээр төсөвлөгдсөн 

байна.   Үүнээс улсын төсвийн хөрөнгөөр  

14.0 тэрбум төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн 

сангаас 0.9 тэрбум төгрөг, төсөл хөтөлбөр 

болон хувийн хөрөнгөөр 3.4 тэрбум төгрөгийн ажил хийгдэж байна.  Барилга угсралт,  

засвар шинэчлэлтийн ажил нийт дүнгээр  60,0 гаруй хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 

Улсын болон орон нутгийн 

төсвөөр шинээр баригдаж байгаа болон 

засварлагдах барилга байгууламжийн 

явцыг нягтлан үзэхэд Улиастай сумын 

Усан бассейн бүхий спорт цогцолбор, 

Тэлмэн сумын сургуулийн хичээлийн Б 

байр, Түдэвтэй сумын Хүүхдийн 

цэцэрлэгийн дээврийн засвар, Баянтэс 

сумын сургуулийн хичээлийн байрны 

засвар, Баянхайрхан сумын 160 хүүхдийн сургууль, Баянтэс сумын Хүүхдийн 

цэцэрлэг, Ургамал сумын 160 хүүхдийн 

хичээлийн байр, спорт заал, Нөмрөг, 

Ургамал, Эрдэнэхайрхан, Отгон сумдын 

эрүүл мэндийн төвийн засвар, 

Эрдэнэхайрхан сумын дулааны нэгдсэн 

халаалтын шугам, тогооны барилга зэрэг 

барилга, байгууламж 100 хувийн 

гүйцэтгэлтэй байна. 

Харин Идэр сумын эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл, Цагаанчулуут, Тэс сумдын 

цэвэр усны хангамжийн байгууламж, Баянтэс, Асгат сумдын соёлын төв, Их-Уул 

сумын Засаг даргын Тамгын газрын байр, Дөрвөлжин сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэг, 

Баруун чиглэлийн хяналтын постын барилга байгууламжууд 0-30 хувьтай буюу 

удааширч байгаа нь улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгийн удаашралтай 

байгаа нь нөлөөлж байна.  

2018 онд Улсын болон орон 

нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 

гүйцэтгэж байгаа ажлын явц 



ЗАВХАН АЙМГААС ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 258 ДУГААР ТОГТООЛЫН  
ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН  
 
 

 

 

 Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээгээр ажилласан ажлын хэсгийн дүгнэлтээр дараах 

асуудлуудыг цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд санал болгож байна.  

 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний явцад нийт илэрсэн зөрчил дутагдлын ихэнх 

нь байгууллагын аюулгүй байдал, харуул хамгаалалт, сонор сэрэмж, гүйцэтгэлийн 

хяналт сул, ил тод шуурхай байдал хангагдаагүй, захиргааны актуудыг холбогдох 

хууль тогтоомжийн дагуу боловсруулаагүй, ажлын цаг ашиглалтын бүртгэл түүнд 

тавих хяналт хангалтгүй зэрэг  зөрчил дутагдал эзэлж байна.  

 Иймээс байгууллагын нууц, аюулгүй байдал, хадгалалт хамгаалалтанд 

онцгой анхаарч,  энэ асуудал дээр эрс өөрчлөлт гаргаж,  тухайн байгууллагын аль 

нэг ажилтанд нууц, аюулгүй байдлын ажил үүргийг хариуцуулан, ажлын байрны 

тодорхойлолтонд тусгаж, хэрэгжүүлэн ажиллах. 

Төрийн болон төрийн өмчит аж ахуйн нэгж байгууллагын албаны нууц, 

аюулгүй байдлын чиглэлээр сургалт зохион байгуулах, гадаад, дотоод эрсдлийн 

төлөвлөгөөг нарийвчлан боловсруулж, мөрдөх . 

Засгийн газрын 258 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөг боловсруулахдаа арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх үр дүн,  

хугацааг нарийвчилан боловсруулж, үр дүн, тайлагналтыг чанартай гаргах. 

Төрийн байгууллагуудад түр орлон гүйцэтгэгч, төрийн жинхэнэ албанд 

мэргэшлийн шалгалт өгөөгүй иргэнийг тус тус томилон ажиллуулахгүй байх журмыг 

хатуу мөрдөж ажиллах . 

Ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулж, бүтээмжийг  нэмэгдүүлэх, үргүй зардлыг 

багасгах төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх. 

Байгууллагын дотоод хяналт, гүйцэтгэлийн хяналтыг сайжруулж, ажлын 

хариуцлага алдаж, ёс зүйн зөрчил гаргасан ажилтан, албан тушаалтанд цаг 

алдалгүй шуурхай арга хэмжээг авч ажиллах . 

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад эмийн нөөцийг зориулалтын агуулахад 

хадгалаагүй, ерөнхий боловсролын сургуулиудын хими, физикийн кабенитад 

шатамхай, химийн бодисын хадгалалт, хамгаалалт хангалтгүй байгаад дүгнэлт 

хийж, хадгалалт хамгаалалтанд холбогдох хууль журмыг хатуу мөрдөн, хяналтыг 

сайжруулах . 

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР  

Тав. Дүгнэлт, санал 


