
              Журмын 9 дүгээр хавсралт 

  

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ 
ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ 

 

№ Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Хувь 

Нэг  Чиг үүрэг, үи л ажиллагааны стратеги, зохион баи гуулалтын талаарх мэдээллии н ил тод, 
нээлттэи  баи дал 

1.1.   

эрхэм зорилго, үйл 
ажиллагааны 
стратегийн зорилт, 
зорилго, тэргүүлэх 
чиглэл, тэдгээрийн 
хүрээнд авч 
хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ, түүний үр дүн; 

Хоршооны тухай хууль, Хүнс, хөдөөажахуй, 
хөнгөнүйлдвэрийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 13-ны 
өдрийн А/361 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
 Хоршоогхөгжүүлэхсангаасхөнгөлөлттэи  зээлолгох, 
сонгоншалгаруулах, эргэнтөлүүлэх, хяналттавихжурам -
ындагуусумын ИТХ-ынтогтоолоор: 

1. Хоршоог хөгжүүлэх сангаасхөнгөлөлттэй зээл олгохсалбар, 
чиглэлийг 

2 Сангийнхөрөнгөөрхэрэгжүүлэхтөслийгсонгоншалгаруулаххо
рооболонхөрөнгийнзарцуулалт, зээлийнашиглалт, 
эргэнтөлөлтөдхяналттавихоронтооныбусзөвлөл, нэг төсөлд 
олгох хөнгөлөлттэй зээлийн доод хэмжээг тогтоох 

Төсөлсонгоншалгаруулахтовыгжурмын дагуу 2022 оны 03 

дугаар сарын 25-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 25 –ны 

өдөр хүртэлх хугацаанд зохион байгуулахаар 

тогтоосонтогтоол 

100 



 

Сумын ИТХурлын тогтоолоор товлосон хугацаанд ХХСангаас 

төсөл сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтийн сүлжээгээр ил, 

тод зарласан боловч төсөл ирүүлсэн хоршоо,ААНэгж 

байхгүй  

Bayantal gs gov mn цахим хуудас болон мэдээллийн 

самбартаа байгууллагын үйл ажиллагаа болон төсөв 

санхүүгийн мэдээллийг тогтмол олон нийтэд мэдээлж 

ажиллаж байна  

1.2.   

чиг үүрэг, бүтэц, зохион 
байгуулалт, хаяг, 
байршил, харилцах 
утасны дугаар, 
шуудангийн хаяг, олон 
нийттэй харилцах, 
мэдээлэл хүргэх 
нийгмийн сүлжээний 
хаяг; 

Bayantal gs gov mn цахим хуудас болон мэдээллийн самбар 100 

1.3.  

эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлт, үйл 
ажиллагааны тайлан, 
мэдээлэл хариуцагчийн 
үйл ажиллагаанд 
хийсэн хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ, 
дотоод аудит, 
санхүүгийн хяналт, 
шалгалтын тайлан, акт, 
дүгнэлт, албан 
шаардлага, зөвлөмж; 

Сумын хяналт , шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын журмыг 
2021 оны 10 дугаар сард сумын Засаг даргаар батлуулан 
гаргасан байна  Журмаараа дотоод хяналт шалгалт хяналт 
үнэлгээ, шинжилгээг хагас бүтэн жилээр хийхээр төлөвлөсөн 
байна  Харин сумын засаг даргын тамгын газрын дотоод 
хяналт шалгалтыг хийх төлөвлөгөө тамгын даргаар 2022 оны 
1 дүгээр сарын 08-ны өдөр батлуулан гаргаж улиралд бүр 
дотоод хяналт шалгалтыг хэсэгчилэн байдлаар  хийж байхаар 
төлөвлөн ажиллаж байна  Дотоод хяналт шалгалтын 
төлөвлөгөөний дагуу удирдамж боловсруулан 4 08-5.15-ны 
хооронд байгууллагын ажлын цаг ашиглалт, өмч хөрөнгийн 
хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтанд хяналт шалгалт хийж 3 
зөвлөмжийн сумын ЗДТГ-ын даргад хүргүүлэн ажиллаа  

100 

1.4.   
хуулийн хэрэгжилтийн 
үр дагаврын үнэлгээний 
тайлан; 

 Хамааралгүй - 

1.5.   

хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлтийн баримт 
бичгийн хэрэгжилтийн 
тайлан; 

Говьсүмбэр аймгийг хөгжүүлэх 2022 оны жилийн 
төлөвлөгөөний хүрээнд баянтал сумын Засаг даргын тамгын 
газраас хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөнд  6 зорилт 49 арга 
хэмжээг тусган ажиллаж байна. 

   100 



1.6.   

үйл ажиллагаандаа 
мөрдөж байгаа хууль 
тогтоомж, Засгийн 
газрын шийдвэр, бусад 
эрх зүйн акт; 

 Монгол Улсын хэмжээнд 2022 оны 1-р сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр 
мөрдөгдөж эхлэх 15 хуулиудын нэмэлт өөрчлөлтийг танилцуулгыг 
2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр танилцуулав  
1. Монгол улсын 2022 оны төсвийн тухай хууль  
2. Төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг түр 
түдгэлзүүлэх,мөрдөх хугацааг хойшлуулах тухай хууль хүчингүй 
болсонд тооцох тухай хууль  
3. Ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хууль  
4. Ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулийг дагаж 
мөрдөх журмын тухай хууль  
5. Нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай хууль  
6. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга  
7. Хөдөлмөрийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай 
хууль  
8. Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж 
мөрдөх журмын тухай хууль  
9. Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай хууль  
10. Соѐлын тухай хууль  
11. Соѐлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль  
12. Кино урлагийг дэмжих тухай хууль  
13. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай 
хууль  
14. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн 
байдлын тухай хууль  
15. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд 
тооцох тухай хууль 
Хүрсэн түвшин: 
Хамрагдсан албан хаагчийн тоо-15 

Гарын авлага тараасан-15 

100 

1.7.   

албан тушаалын 
тодорхойлолт, албан 
тушаалтны эцэг /эх/-ийн 
нэр, өөрийн нэр, 
албаны харилцах 
утасны дугаар, албаны 
цахим шуудангийн хаяг; 

2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр Албан тушаалын 
тодорхойлолтод заагдсааны дагуу Иргэдийн санал хүсэлт, 
гомдол хүлээн авах Bayantal.gs.gov.mn цахим хуудсыг 
хариуцан ажиллах Архив бичиг хэргийн Эрхлэгч Нэргүй 
Мөнгөнцэцэг 

Ажлын утас:94093190 

Холбогдох утас:94081519 

100 

1.8.   
өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийн 
тайлан, мэдээ; 

2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 03-

ны байдлаар 26 өргөдөл гомдол ирсэнээс 24 

шийдвэрлэгдсэн  2 өргөдөл шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 

байна  

 

70 

1.9. 

хуульд өөрөөр 
заагаагүй бол 
хариуцсан салбарын 
үйл ажиллагааны 
статистик мэдээлэл; 

 БАЯНТАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 

НИЙГМИЙН БОДЛОГО /судалгаа/ 

2022 он                                                                              ЛҮН 

№ Судалгаа  1-р баг 2-р баг Нийт  

100 



1 Нийт өрх 219 141 360 

2 Хүн ам 783 396 1179 

3 Эрэгтэй 392 213 605 

4 Эмэгтэй  183 391 574 

5 Өндөр настан /+60/ - - 103 

6 Хөдөлмөрийн нас /16-59/ - - 673 

7 Хүүхэд /-15/ - - 403 

8 Олон гишүүнтэй өрх /+5/ 67 24 91 

9 Өрх толгойлсон эх 22 12 36 

10 Өрх толгойлсон эцэг 2 2 4 

11 Ихэр хүүхэдтэй 1 0 1 

12 Хүнсний талон авдаг өрх 5 0 5 

13 Хагас өнчин  9 4 13 

14 Бүтэн өнчин  0 0 0 

15 Ядуу өрх 19 17 36 

16 ЗДТГазрын ажилтнуудын 
хүүхэд 

33 - 33 

17 Сургууль завсардсан 
хүүхэд 

- - 0 

18 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэн 

32 24 56 

 

1.10. 

мэдээлэл хариуцагчаас 
зохион байгуулах олон 
нийтийн арга 
хэмжээний хөтөлбөр  

2022 оны нийгмийн бодлогын чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх 

ажил 

Д/д 

Төлөвлөгөө 

болон авч 

хэрэгжүүлэх 

бодлого  

 

Зорилтот 

түвшин 

 

 

Хугацаа         

/I-IV 

улирал/ 

Хүрэх үр дүн 

1.  

Сумын хүн 

амыг эрүүл 

мэндийн 

мэдлэг, 

боловсролыг 

дээшлүүлэх 

сургалт, 

нөлөөллийн 

арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх 

 

 

5 

 

100 

 

 

5 

 

100 
I-IV 

улиралд 

Иргэдийн эрүүл 

мэндийн 

боловсрол 

нэмэгдэж, 

өвчлөлийн 

анхны 

мэдэгдхүүнтэй 

болгох  

2.  

Эрсдэлт 

бүлгийн хүн 

амыг 

улирлын 

томуугийн 

125 

хүүх

эд 

 

- 
I-IV 

улиралд 

Өвчлөлийг 

багасгах  Эрүүл 

мэндийн төвийн 

ачаалал 

багассанаар 

100 



вакцинд 

хамруулах, 

урьдчилан 

сэргийлэх 

100 

хувь 

хүнд өвчтөнд 

үйлчлэх боломж 

нэмэгдэнэ  

3.  

Зонхилон 

тохиолдох 

халдварт 

болон 

халдварт бус 

өвчний 

урьдчилан 

сэргийлэх, 

эрт илрүүлэг 

үзлэг, 

оношилгоог 

хийх 

90  
I-IV 

улирал 

Өвчлөлийг 

багасгах  Эрт 

илрүүлсэнээр 

өвчин 

даамжрахаас 

сэргийлнэ   

4.  

Эмч, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтнү

үдийн мэдлэг 

ур чадварыг 

дээшлүүлж, 

гадаад, 

дотоодын 

давтан 

сургалтад 

хамруулах, 

тогтвор 

суурьшилтай 

ажиллуулах  

- 3 
I-IV 

улирал 

Чадварлаг 

боловсон хүчин 

бий болох  

5.  

Сумын эрүүл 

мэндийн 

төвийн 

нөөцийн 

бэлэн 

байдлыг 

хангах, 

эмийн 

хүртээмжтэй 

байдлыг 

дэмжих 

- 100% 
I-IV 

улирал 

Эмийн 

хомсдолоос 

гарах 

6.  

Сумын 

ерөнхий 

боловсролын 

сургуулийг 

стандартын 

шаардлага 

хангасан 

хоол 

үйлдвэрлэли

Стан

дарт

ынш

аард

лага

ханг

асан

хоол

үйлд

100% 

 

I-IV 

улирал 

Хүүхэдийн эхүүл 

мэндийг 

хамгаалах  

Аюулгүй хоол 

хүнсээр үйлчлэх  



йн гал 

тогооны 

тоног 

төхөөрөмжөө

р хангах 

вэрл

элий

нбай

р, 

тоно

гтөхө

өрөм

ж, 

хүни

йнөө

цөөр

ханг

агдс

анба

йх. 

7.  

Эрүүл 

мэндийн 

урьдчилсан 

үзлэг, 

оношлогоонд 

хамруулах 

Эрүү

л 

мэнд

ийн 

100% 
I-IV 

улирал 

Урьдчилан 

сэргийлэх 

8.  

“Илүүдэл 

жингүй Эртэч 

монгол” 

хөтөлбөртэй 

хамтран 

ажиллах 

Мэрг

эжли

йн 

багш

тай 

байх 

100% 
I-IV 

улирал 

Цагийг зөв 

боловсон 

өнгөрөөх  

Чийрэгжих  

9.  

Сумын 

хэмжээнд 

ариутгал 

халдваргүйж

үүлэлт хийх 

Мэрг

эжли

йн 

байг

уулл

ага 

100% 
I-IV 

улирал 

Халдвараас 

урьдчилан 

сэргийлэх 

10.  

Сургуулийн 

өмнөх 

боловсролын 

хамран 

сургалтыг 

нэмэгдүүлэх 

- 
103 

100 

III 

улирал 
 

11.  

Хамтарсан 

багийн үйл 

ажиллагааг 

дэмжих,хүүхд

ийн эсрэг 

хүчирхийллэ

эс урьдчилан 

сэргийлэх 

нөлөөллийн 

арга хэмжээг 

1 

1 

2 

1 

 

I-IV 

улирал 

Хүүхдийн эрхийг 

хамгаалах  



хэрэгжүүлэх 

12.  

Мэргэжилийн 

чиг 

баримжаа 

олгох сургалт 

Мэрг

эжли

йн 

багш

, 

сург

алты

н 

хөтө

лбөр 

байх 

1 
I-IV 

улирал 

Боловсролд 

хөрөнгө 

оруулалт хийх 

13.  

Боржигин өв 

соѐлыг 

сурталчилса

н соѐлын 

олон талт 

арга хэмжээг 

зохион 

байгуулах  

1 2 

II-IV 

улирал 

Боржигинөвсоѐл

ыгсурталчилан 

таниулах, 

хамгаалах, 

сэргээх  

14.  

Соѐл 

урлагийн үйл 

ажиллагааны 

чанар 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх, 

урын санг 

баяжуулах  

1 2 

 

I-IV 

улирал 

Соѐлурлагийнүй

лажиллагааныча

нархүртээмжийгн

эмэгдүүлэх 

15.  

Угийн бичиг 

хөтлөх арга 

зүй, ач 

холбогдлын 

талаар 

нөлөөллийн 

ажил зохион 

байгуулж, 

угийн бичиг 

хөтлөх ажлыг 

эрчимжүүлэх 

100

% 

 

2 

75 

II-IV 

улирал 

Угийнбичигхөтлө

харгазүй, 

ачхолбогдлынта

лаарнөлөөлөх 

16.  

''Өглөөний 

агаар-

Идэвхтэй 

хөдөлгөөн'' 

өглөөний 

дасгал 

хөдөлгөөний 

арга хэмжээг 

зохион 

3 

 

100 

3 

 

100 

II-IV 

улирал 

Эрүүл мэндийг 

дэмжих 



байгуулах  

17.  

“Спортын 

хамтлаг”-ийг 

байгуулах, 

төлөвлөгөө, 

төсөв батлан 

хэрэгжилтийг 

хангаж 

ажиллах 

5 5 
II-IV 

улирал 

Цагыг зөв 

боловсон 

өнгөрөөх 

18.  

Олон төрөлт 

спортын арга 

хэмжээ 

зохион 

байгуулах 

1 1 
II-IV 

улирал 
 

19.  

Сумын 

төвийн 

камержуулал

тын 

системийг 

шинэчилж, 

өргөтгөнө  

- - 
I-IV 

улирал 

Гэмт хэргээс 

урьдчилан 

сэргийлэх 

20.  

Мансууруула

х эм, 

сэтгэцэд 

нөлөөт 

бодисоос 

урьдчилан 

сэргийлэх 

сургалт, 

сурталчилгаа

ны ажил 

зохион 

байгуулах 

- 2 
I-IV 

улирал 

Гэмт хэргээс 

урьдчилан 

сэргийлэх 

21.  

Хөдөлгөөний 

аюулгүй 

байдал, 

ашиглалтын 

журмын эсрэг 

гэмт хэрэгтэй 

тэмцэх 

хяналт тавих 

чиглэлд 

хамтран 

ажиллах. 

- 10 
I-IV 

улирал 

Гэмт хэргээс 

урьдчилан 

сэргийлэх 

22.  

Архидан 

согтуурахаас 

урьдчилан 

сэргийлэх 

2 2 
I-IV 

улирал 

Гэмт хэргээс 

урьдчилан 

сэргийлэх 



 

сургалт, 

сурталчилгаа

г зохион 

байгуулах 

23.  

Архинд 

донтох 

эмгэгтэй 

иргэдийг 

албадан 

болон сайн 

дурын 

эмчилгээнд 

хамруулах 

ажлыг зохион 

байгуулна  

2 - 
I-IV 

улирал 

Гэмт хэргээс 

урьдчилан 

сэргийлэх 

24.  

Гамшгаас 

хамгаалах, 

урьдчилан 

сэргийлэх 

ажлыг зохион 

байгуулах 

 

 

40% 

 

 

60% 

I-IV 

улирал 

Гамшгаас 

хамгаалах, 

урьдчилан 

сэргийлэх 

25.  

Байгууллагы

н Дотоод, 

Гадаад 

сургалт 

 

10 

 

10 
I-IV 

улирал 
 

Хэсгийн дундаж хувь:96,7   

Хоѐр Хүний нөөцийн мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал 

2.1.   
ажлын байрны сул орон 
тооны талаарх 
мэдээлэл; 

 Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17 5-д 
“Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн жинхэнэ 
албан тушаалын сул орон тооны талаар нийтэд мэдээлэх 

үүрэгтэй”, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 
27 1 1т заасныг дагуу Баянтал сумын засаг даргын Тамгын 
сүл орон тоог Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн албаны 
зөвлөлд албан тоотоор хүргүүлж ажилласан 

Албан тушаалын 
нэр 

оро
н 

тоо 

ангила
л, 

зэрэглэ
л 

сул 
орон 
тоо 

гарсан 
он сар 
өдөр 

Тийм бол 
захиалга 

хүргүүлсэн 
албан тоотын 
дугаар, тоот 

 Хууль эрхзүйн 
асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн 
1 ТЗ-3   2022/01/27 №41 

Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн 

төлөвлөлт, 
менежмент, малын 
үржил бүртгэлийн 
асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн 

1 ТЗ-3 
2/8/201

5 
2022/01/27 №41 

100 



Төсөв, төрийн 
сангийн 

мэргэжилтэн 
1 ТЗ-3 

6/4/201
8 

2022/01/27 №41 

Санхүү албаны 
дарга 

1 ТЗ-5 
6/4/201

8 
2022/01/27 №41 

 

2.2.  
албан хаагч, ажилтныг 
сонгон шалгаруулах 
журам; 

“Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 
2.1, 2.2-т 

100 

2.3.   
албан хаагч, ажилтны 
ѐс зүйн дүрэм; 

 Шинээр ажилд орсон албан хаагчидад байгууллагын ѐс зүйн 
дүрэмийг уншиж танилцуулан, мэдээллийн ил тод байдлыг 
ханган ажиллаж байна  

100 

2.4.  

хүний нөөцийн 
стратеги, түүний 
хэрэгжилтийг хянаж 
үнэлэх журам; 

 2022 оны 06 дугаар сарын  06 өдрийн Засаг даргын Тамгын 
газрын хуралдаанаар Тамгын газрын хүний нөөцийн стратеги, 
түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журамыг хэлэлцэж 
баталсан  

100 

2.5.  

хүний нөөцийн 
удирдлагын ил тод 
байдлыг хангах 
чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга 
хэмжээ; 

 Байгууллагын вэб хуудсанд хүний нөөцийн мэдээлэл, 
авилгын эсрэг хууль, ажлын байрны тодорхойлолт, төрийн 
албаны тухай хууль,  сул орон тооны судалгаа зэргийг шат 
дараатайгаар байршуулан ажиллаж байна  

100 

2.6. 
албан хаагчийн ажлын 
гүйцэтгэлийг үнэлэх 
журам  

 2022 оны хагас жилийн Төрийн захиргааны албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, төрийн үйлчилгээний албан 
хаагчдын хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг, тус бүр үнэлэх 
журмын дагуу  2022 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор 
үнэлж дүгнэнэ  

30 

Хэсгийн дундаж хувь:88,3   

Гурав  Төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаархмэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал 

3.1. 

өмнөх оны төсвийн 
гүйцэтгэл, тухайн 
жилийн төсөв, дараа 
оны төсвийн төсөл; 

 -2021 оны төсвийн гүйцэтгэл 354,774,921 58 төгрөг 

-2022 оны батлагдсан төсөв 432,615,200 төгрөг 

-2023 оны төсвийн төсөлд 782,636,190 төгрөгийн санал тус 
тус хүргүүлсэн байна  

100 

3.2. 

төсвийн гүйцэтгэлийн 
биелэлт болон хагас, 
бүтэн жилийн 
санхүүгийн тайлан; 

 2022 оны 05 дугаар сарын байдлаар төлөвлөгөө 243,387,500 
төгрөг, гүйцэтгэлээр 185,994,260 төгрөг зарцуулагдсан байна  

100 

3.3.   
санхүүгийн тайланд 
хийсэн аудитын 
дүгнэлт; 

 2021 оны санхүүгийн тайлангийн Аудитаар “Зөрчилгүй” санал 
дүгнэлт авсан байна  

100 

3.4.   

хууль тогтоомжийн 
дагуу төвлөрүүлэх 
төлбөр, хураамж, 
зохицуулалтын 
үйлчилгээний хөлсний 
хэмжээ; 

  Тухай бүр оруулах мэдээлэлд сар бүрийн 7-ны дотор 
тогтмол мэдээлж ажиллаж байна  

100 

3.5. төсвийн хэмнэлт,  2022 оны 05 дугаар сарын байдлаар төлөвлөгөө 243,387,500 100 



хэтрэлт, түүний 
шалтгааны тайлбар; 

төгрөг, гүйцэтгэлээр 185,994,260 төгрөг зарцуулагдсан байна  

3.6. 

таван сая, түүнээс дээш 
төгрөгийн үнийн дүн 
бүхий худалдан авсан 
бараа, ажил, 
үйлчилгээний нэр, 
санхүүжилтийн хэмжээ, 
нийлүүлэгчийн нэр, 
хаяг; 

 Тухай бүр оруулах мэдээлэлд сар бүрийн 7-ны дотор тогтмол 
мэдээлж ажиллаж байна  

100 

3.7. 

цалингийн зардлаас 
бусад таван сая, 
түүнээс дээш төгрөгийн 
үнийн дүн бүхий орлого, 
зарлагын мөнгөн 
гүйлгээг гүйлгээ тус 
бүрээр, гүйлгээний 
агуулга, хүлээн 
авагчийн нэрийн хамт; 

 Тухай бүр оруулах мэдээлэлд сар бүрийн 7-ны дотор тогтмол 
мэдээлж ажиллаж байна  

100 

3.8. 

бонд, зээл, өрийн бичиг, 
баталгаа, түүнтэй 
адилтгах санхүүгийн 
бусад хэрэгсэл, төр, 
хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн гэрээ, 
концесс, төсөв, өмч, 
хөрөнгө, мөнгө 
зарцуулах, өр, авлага 
үүсгэсэн аливаа 
шийдвэр; 

 Тухай бүр оруулах мэдээлэлд сар бүрийн 7-ны дотор тогтмол 
мэдээлж ажиллаж байна  

100 

3.9. 

шилэн дансны хөтлөлт, 
хэрэгжилт, аудитын 
тайлан, зөвлөмжийн 
дагуу авч хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээний 
мэдээлэл; 

 2022 оны 06 дугаар сарын 2-ны өдөр мэдээллийг оруулж 
ажилласан  

100 

3.10. 

төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан 
авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө, тайлан, 
тендерийн баримт 
бичиг, тендер 
шалгаруулалтыг 
явуулах журам, 
тендерийн урилга, 
тендерт оролцохыг 
сонирхогчид тавих 
шалгуур үзүүлэлт, 

 2022 оны 06-р сарын байдлаар Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
ажиллагааны хүрээнд харьцуулалтын аргаар 3 ажил бараа 
үйлчилгээ 176,100,000 төгрөгийн төсөвтэй ажил төлөвлсөн  
2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр “Иргэдэд үйлчлэх 
төвийн тоног төхөөрөмж”, “154, 152 дугаар байрнуудын хажуу 
талд болон 154-р байрны 3, 4, 5 дугаар орцны урд 15*25 тай 
автозогсоол хийх” зэрэг нээлттэй тендерүүдийг зарласан 
боловч нэг хуулийн этгээд оролцохоор материалаа 
ирүүлээгүй  2022 оны 04-р сарын 29-ний өдөр дахин  дээрх 2 
тендерийг зарлаж 05 дугаар сарын 13-ны өдөр тус тус нээхэд 
“Иргэдэд үйлчлэх төвийн тоног төхөөрөмж” тендерт Эргэл 
хийц ХХК оролцохоор тендерийн баримт бичиг, үнийн 
саналаа ирүүлж, тендерт шалгарч гэрээ байгуулсан  Харин  

100 



тендерт шалгарсан 
болон шалгараагүй 
оролцогчийн талаарх 
товч мэдээлэл, 
шалгарсан болон 
шалгараагүй хуулийн 
үндэслэл, шалтгаан 

“154, 152 дугаар байрнуудын хажуу талд болон 154-р байрны 
3, 4, 5 дугаар орцны урд 15*25 тай автозогсоол хийх” тендерт 
Хөгжих Лүн Тал ХХК оролцохоор тендерийн баримт бичиг, 
үнийн  саналаа ирүүлсэн боловч шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн 
хангаагүй тул шалгараагүй, амжилтгүй болсон  

 

3.11. 

худалдан авах 
ажиллагаанд хийсэн 
үнэлгээ болон аудит, 
бусад хяналт, 
шалгалтын тайлан, 
дүгнэлт; 

 2021 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 
оруулалтаар хийсэн санхүүгийн гүйцэтгэлт санхүүгийн аудит 
орж зөрчилгүй дүгнэлт авсан  Аймгийн хяналт-шалгалт 
үнэлгээний хэлтэс ОНХС-гийн үйл ажиллагаанд хяналт 
шалгалт хийсэн  

Сумын хяналт , шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын журмыг 
2021 оны 10 дугаар сард сумын Засаг даргаар батлуулан 
гаргасан байна  Журмаараа дотоод хяналт шалгалт хяналт 
үнэлгээ, шинжилгээг хагас бүтэн жилээр хийхээр төлөвлөсөн 
байна  Харин сумын засаг даргын тамгын газрын дотоод 
хяналт шалгалтыг хийх төлөвлөгөө тамгын даргаар 2022 оны 
1 дүгээр сарын 08-ны өдөр батлуулан гаргаж улиралд бүр 
дотоод хяналт шалгалтыг хэсэгчилэн байдлаар  хийж байхаар 
төлөвлөн ажиллаж байна  Дотоод хяналт шалгалтын 
төлөвлөгөөний дагуу удирдамж боловсруулан 4 08-5.15-ны 
хооронд байгууллагын ажлын цаг ашиглалт, өмч хөрөнгийн 
хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтанд хяналт шалгалт хийж 3 
зөвлөмжийн сумын ЗДТГ-ын даргад хүргүүлэн ажиллаа  

100 

3.12. 

мэдээлэл хариуцагч 
болон захиалагч 
байгууллагын хүсэлтээр 
холбогдох этгээдийг 
худалдан авах 
ажиллагааны мэргэжил, 
арга зүйн зөвлөгөө, 
зааварчилгаагаар 
хангасан тухай 
мэдээлэл; 

 Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдах авах тухай хууль, бусад холбогдох хууль 
тогтоомж, журмыг сумын Засаг даргад танилцуулж, 
байгууллагын албан хаагчид болон сумын ард иргэдэд цахим 
сүлжээгээр дамжуулан мэдээлсэн  

100 

3.13. 

төсвийн хөрөнгөөр 
болон гадаадын зээл, 
тусламжаар хэрэгжүүлж 
байгаа төсөл, 
хөтөлбөрийн 
санхүүжилт, хэрэгжилт, 
явц, үр дүн; 

 Баянтал сумын ИТХТ-ын 2021 оны 12 дугаар сарын 20-ны 
өдрийн 06 дугаар тогтоолоор ОНХС-ийн санхүүжилтийг 
275,940 3 мянган төгрөгөөр батлуулан ажилласан байна  
Үүнээс  
1 Сумын ОНХС-д орлогын шилжүүлэг-242,844 6 мянган төгрөг 
2  ОНХС урьд оны үлдэгдэл-5,663 2 мянган төгрөг 

3 Малын тоо толгойн татвар-27,432 5 мянган төгрөг байна  
ОНХС-аас нийт 7 хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ буюу 32,542 1 
мянган төгрөгийг зарцуулахаар төлөвлөсөн байна  Одоогоор 
хөтөлбөр төсөл арга хэмжээнүүд хэрэгжиж ихлээгүй байна  

100 

3.14. 
мэдээлэл хариуцагчийн 
захиалгаар хийгдсэн 
судалгаа, 

 Хамааралгүй - 



шинжилгээний ажил, 
түүний тайлан; 

3.15. 
хууль тогтоомжид 
заасан бусад  

 Хамааралгүй - 

Хэсгийн дундаж хувь:100   

Дөрөв Үзүүлж баи гаа үи лчилгээнии  талаарх мэдээллийнил тод, нээлттэй байдал 

4.1. 

үйлчилгээний төрөл, 
шийдвэрлэх журам, 
хугацаа, бүрдүүлэх 
баримт бичиг, түүний 
загвар, төлбөр, 
хураамж, 
зохицуулалтын 
үйлчилгээний хөлсний 
хэмжээ, төлбөр төлөх 
дансны мэдээлэл; 

2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар үйлчилгээ авсан иргэдийн 

тоо- 20  Үүнээс: 

- Нийгмийн Даатгалын тэтвэр төлөгч-5 

- Иргэний Эрүүгийн Хэргийн Хэрэгт Байгаагүй эсэх тодорхойлолт- 2  

- Иргэний Үнэмлэхний лавлагаа-9 

 -Иргэний Оршин Суугаа Хаягын бүртгэл лавлагаа-4 

 

100 

4.2. 

тусгай зөвшөөрөл, 
зөвшөөрөл олгох, 
сунгах, түдгэлзүүлэх, 
сэргээх, хүчингүй 
болгох үндэслэл, 
журам, олгосон, 
сунгасан, 
түдгэлзүүлсэн, 
сэргээсэн, хүчингүй 
болгосон тусгай 
зөвшөөрлийн талаарх 
мэдээлэл, тусгай 
зөвшөөрөл 
эзэмшигчийн нэр, хаяг, 
салбар, төлөөлөгчийн 
газар, зөвшөөрөл 
олгосон болон 
зөвшөөрлийн хүчинтэй 
хугацаа  

 
          
 

 
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн мэдээлэл 

      

№ 

 Тусгай 
зөвшөөрөл 

эзэмшигчийн 
нэр  

 Холбоо 
барих 
хаяг 

утасны 
дугаар  

 Тусгай 
зөвшөөрөл 

авсан/сунгас
ан он  

 Тусгай 
зөвшөөрлий
н хүчинтэй 

хугацаа  

 Тайлбар  

1 Оюут-
Боржигин ХХК 

88747688
, 

99548169 6/10/2020 
 3 жил  

 
сунгуулс

ан  

2 

Ё Нансалмаа  88974079 10/19/2019 

 3 жил  

 
сунгуула
х хүсэлт 

ирсэн  

3 Хишигбаян-
Уул ХХК 

 
88067107     
88097860  7/22/2019 

 3 жил  
 

сунгуулс
ан  

4 П Оюунбилэг 88044207 10/5/2021  3 жил  

 шинээр 
зөвшөөр

өл 
олгосон 

16-р 
зөрлөгт 
босоо 

тэнхлэги
йн замын 

дэргэд 
шинээр 

байгуула
гдсан  

 

100 

Хэсгийн дундаж хувь:100   

Тав Бусад мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал 

5.1. 

олон нийтээр 
хэлэлцүүлж, санал авч 
байгаа хууль тогтоомж 
болон захиргааны хэм 
хэмжээний актын төсөл, 
тэдгээрийн 
танилцуулга, холбогдох 

 Баянтал сумын 1- р багийн 219 өрхийн 52 хувь буюу 114 
өрхөөс ОНХСангийн саналын хуудсаар иргэдээс санал авч 
саналын эрэмбэлэх ажил хийгдэж байна   

30 



судалгаа, бусад 
байгууллага, иргэнээс 
өгсөн санал; 

5.2. 

эзэмшиж баи гаа 
оюуны өмчии н 
эрхии н жагсаалт; 

 Хамааралгүй - 

5.3. 

хот болон газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөлт, түүнд 
нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах шийдвэрийн 
явцын талаарх 
мэдээлэл; 

 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн 

улсын комиссын дүгнэлт: Тухайн хугацаанд шинээр 

ашиглалтанд орсон барилга байгууламж байхгүй болно  

 

100 

5.4. 
мэдээлэл хариуцагчийн 
эзэмшиж байгаа газрын 
мэдээлэл; 

Газрын кадастрын мэдээллийн санд газар эзэмшиж байгаа 
164 нэгж талбарын мэдээллийг бүрэн оруулж цахим архивыг 
үүсгэсэн  92 нэгж талбарын холбогдох баримтыг улсын 
бүртгэлийн дунд мэдээллийн санд илгээж, Э дугаар аван 
цахим гэрээ гэрчилгээг олгосон  

100 

5.5. 

төрийн болон орон 
нутгийн өмчит, төрийн 
болон орон нутгийн 
өмчийн оролцоотой 
хувийн эрх зүйн 
хуулийн этгээдийн нэр, 
хаяг, дүрэм, үйл 
ажиллагааны чиглэл, 
эрх бүхий этгээдийн 
оруулсан хөрөнгийн 
хувь хэмжээ, ашиг, 
алдагдлын тайлан, 
нэгдсэн төсөвт төлсөн 
татварын хэмжээ, 
ногдол ашиг; 

 Хамааралгүй - 

5.6. 

төрийн болон орон 
нутгийн өмчит, төрийн 
болон орон нутгийн 
өмчийн оролцоотой 
хувийн эрх зүйн 
хуулийн этгээдийн 
удирдах зөвлөл, 
хяналтын зөвлөлийн 
бүтэц, бүрэлдэхүүн, 
тэдгээрийн гишүүн 
болон гүйцэтгэх 
удирдлагын эцэг /эх/-
ийн нэр, өөрийн нэр, 
авч байгаа цалин хөлс, 
урамшууллын дүн, 
албаны цахим 
шуудангийн хаяг, 

 Хамааралгүй - 



тухайн хуулийн 
этгээдийн удирдлагад 
тавигдах шаардлага, 
удирдлагыг сонгон 
шалгаруулах журам, 
сонгон шалгаруулах 
ажиллагааны тов, 
сонгон шалгаруулалтад 
оролцогчдын талаарх 
мэдээлэл; 

5.7. 

төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн 
хөрөнгийг хүн, хуулийн 
этгээдэд ашиглуулах, 
шилжүүлэх, хувьчлах, 
төсвийн хөрөнгийн 
ашиглалт болон түүнийг 
ашиглалтаас гаргах, 
ашиглалтаас 
гаргаснаас орсон 
орлогын талаарх 
мэдээлэл; 

 .  - 

5.8. 

мэдээлэл хариуцагчийн 
явуулж байгаа үйл 
ажиллагаа, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ, ашиглаж 
байгаа техник, 
технологийн хүн, мал, 
амьтны эрүүл мэнд, 
байгаль орчинд үзүүлэх 
буюу үзүүлж байгаа 
нөлөөллийн талаарх 
мэдээлэл; 

 Хамааралгүй - 

5.9. 

барилга байгууламжийг 
ашиглалтад оруулахыг 
зөвшөөрсөн улсын 
комиссын дүгнэлт; 

 барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн 

улсын комиссын дүгнэлт: Тухайн хугацаанд шинээр 

ашиглалтанд орсон барилга байгууламж байхгүй болно  

 

100 

5.10. 

Ашигт малтмалын тухай 
хуулийн 42 дугаар 
зүйлд заасны дагуу 

 

 

 

 

 Хамааралгүй - 



 байгаль орчныг 
хамгаалах, уурхай 
ашиглах, үйлдвэр 
байгуулахтай 
холбогдсон дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх, ажлын байр 
нэмэгдүүлэх асуудлаар 
нутгийн захиргааны 
байгууллагаас тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигчтэй 
байгуулсан гэрээ; 

5.11. 

нэвтрэх, ашиглахад 
хязгаарлалт 
тогтоогоогүй 
мэдээллийн сан дахь 
нээлттэй өгөгдөл; 

 Газрын харилцааны цахим системд шилжсэнтэй 
холбогдуулан иргэн, ААНБ нь www.egazar.gov.mn цахим 
сайтаас 17 нэр төрлийн үйлчилгээгбүрэн авч байна  

100 

5.12. 

мэдээлэл хариуцагчийн 
зардлаар суралцагчийн 
эцэг /эх/-ийн нэр, 
өөрийн нэр, суралцаж 
байгаа улс, сургуулийн 
нэр, мэргэжил, 
суралцах хугацаа, 
мэдээлэл хариуцагчаас 
санхүүжүүлсэн 
сургалтын зардлын дүн, 
гэрээний хэрэгжилт; 

 Хамааралгүй - 

5.13. 

хууль болон олон улсын 
гэрээгээр нээлттэи  
баи хаар заасан бусад 

мэдээлэл  

 Хамааралгүй - 

Хэсгийн дундаж хувь:86   

Хэрэгжилтийн дундаж хувь:94,2   

(Засгийн газрын 2021 оны 374 дүгээр тогтоолоор өөрчлөн баталсан бөгөөд үүнийг 2022 оны 
6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө) 

  

  
ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: 

ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                             М БОДЬГЭРЭЛ 

 

ТАЙЛАН ХЯНАСАН: 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                      В ГАНТУЯА 

 

http://www.egazar.gov.mn/
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