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Дундговь аймаг

1942 онд байгуулагдсан.

Засаг захиргааны

хувьд 15 сум, 66 багтай.

Аймгийн нутаг дэвсгэрийн хилийн

тойрог 1230 км, 7469,0 мянган га нутаг

дэвсгэртэй.

Нийт газар нутаг нь тал хээр,

говийн бүсэд багтдаг.

Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн

үзэл баримтлалтай уялдуулан сумдыг

3 бүс болгон хөгжүүлж байна.



2015 оны жилийн эцсийн

байдлаар 13800 өрхийн 44,5

мянган хүн

Хүн амын 66,8 хувь буюу 

29521 хөдөлмөрийн насны хүн

50%-ийг эдийн засгийн 

идэвхтэй хүн ам эзэлдэг



Аймгийн хэмжээнд ИТХ, ЗДТГ-ын нийт 529

хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө,

орлогын мэдүүлэг гаргагчтай.
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Мэдүүлэг гаргагч нар жил бүр хөрөнгө, орлогын

мэдүүлэг, АСЗөрчилгүй, зөрчил үүссэн тухай

мэдэгдэл тайлбар мөн нийтийн албанд нэр дэвшиж

буй этгээдүүд ХАСУМ-ийг хянуулан томилогдож

байна.
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ХАСУМ АСЗ-гүй АСЗ үүссэн



Аймгийн ЗД-ын

2015.07.21-ний А/293

тоот захирамжаар уг

журмыг батлуулж,

журмын 3.7-д албан

тушаалтнуудыг

томилох шийдвэрийн

төсөлд ЭБАТ-ны

санал авах заалтыг

тусган үйл

ажиллагаандаа

мөрдөн хэрэгжүүлж

байна.



Уг захирамжийн II

хавсралтаар.

“Аймгийн Засаг

даргын захирамжийн

төслийн хууль зүйн

үндэслэл болон бусад

заалтыг хянах

хуудас”-ыг баталсан.

Уг хуудасны хэсэгт

мэдэгдэл, тайлбар

гаргах шаардлагатай,

шаардлагагүйг

тодорхойлж зурахыг

тусгасан.



Удирдлагаас 

гаргаж буй 

шийдвэрийг 

үндэслэх буюу  

бичвэр хэсэгт:

Холбогдох хууль

тогтоомжийн зүйл

заалтаас гадна,

Авлигатай тэмцэх

газрын албан бичгийг

үндэслэх хэсэгт,

бичвэр хэсэгт

хориглолт,

хязгаарлалт,

мэдэгдэл, тайлбар

гаргах талаар

заалтаар тусгадаг.



Жишээ. 

ХАСУМ хянуулж,

томилогдсон албан

тушаалтны шийдвэрээс



Судалгааны гол

зорилго нь тухайн удирдах

албан тушаалтны хамаарал

бүхий этгээдүүдийн ажил

эрхлэлтэд иргэдийн хяналт

тавих нөхцөл боломж

бүрдэж, үр дүнтэй үйл

ажиллагааны нэг болсон.



Хэлтэс, 

агентлаг 

54

Сумд

98

ХБЭБ

37

2014 он

Хэлтэс, агентлаг 

ХБЭБайхгүй

Сумд

Тус судалгаанд 189 удирдах албан тушаалтны

хамаарал бүхий этгээдийн ажил эрхлэлтийн судалгааг

гаргасан.
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Нийтийн албанд давхар ажил эрхлэлт

2014

2015

Судалгаагаар эмч, нягтлан бодогч нар

давхар ажил эрхэлж байна.



Мэдүүлгийг зориулалтын

сейфэнд сүүлийн 3

жилээр задгай хэлбэрээр

ЭБАТ, түүнээс дээшхи

жилийнхийг байгууллагын

архивт, нууцлалын

зэрэглэлтэй архивын нэгж

болгон хадгалдаг.



Аймгийн Засаг дарга

төрийн байгууллага, албан

тушаалтан өдөр бүрийн үйл

ажиллагаандаа шударга ёс,

ил тод, нээлттэй байдлыг

эрхэмлэн дээдэлж авлига,

хүнд сурталтай тэмцэх хамт

олон байж, шинэ санал

санаачилга, тэргүүн

туршлагыг дэлгэрүүлэн

хэрэгжүүлэх аймаг болцгоох

уриалга гаргасан.



Төрийн байгууллагаас

хэрэгжүүлж буй үлгэр жишээ,

тэргүүн туршлагыг түгээн

дэлгэрүүлэх, төрийн

байгууллага хоорондын

ажлын уялдааг сайжруулах

зорилготой сум,

байгууллагуудын дунд

уралдаан зарлаж бодитой

мэдээ, мэдээлэл

байршуулсан

байгууллагуудыг шалгаруулж

дүгнэх юм.



“Ашиг сонирхлын

зөрчлөөс урьдчилан

сэргийлэх санамж” гарган

аймгийн Засаг даргын

тамгын газрын албан

хаагчдын өрөөнд ил тод

байршуулан өдөр тутмын

үйл ажиллагаандаа мөрдөн

хэрэгжүүлж, байгууллага,

албан тушаалтнаас хүлээх

үүргийг сануулсан учир

ашиг сонирхлын зөрчилгүй

ажилласан.



Аймгийн Засаг дарга түүний

ЗДТГазар, ХМОНХАлба хамтран

иргэдтэй 21 хоног тутамд уулзалт

ярилцлагыг хийж хэвшсэн.



Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дэргэд Хэвлэл

мэдээлэл, олон нийттэй харилцах албыг байгуулж мэдээлэл,

санал хүсэлт, гомдол, зөрчлийн талаарх мэдээлллийг

www.dundgovi.gov.mn, dundgovi news /facebook/, 7059106.mn,

7059106@yahoo.com, Аймгийн ЗДТГ таныг сонсож байна

/facebook/ хаягуудаар хүлээн авч, мэдээлж байна.

http://www.dundgovi.gov.mn/
mailto:7059106@yahoo.com


Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны

зарим ажил үйлчилгээг 2013-2015 онуудад

“Дундговь-ИНБ-уудын сүлжээ” ТББ-аар

гэрээлэн гүйцэтгүүлэх ажлыг хэвшүүлсэн.



“Эрүүл мэндийн үйлчилгээ хөдөө орон

нутагт” мониторингийг төрийн бус

байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн ажлаараа 9 сайн

туршлагын нэгээр 2013 онд шалгарсан.



Жил бүр салбар ЭБАТ-уудад, сум, хэлтэс агентлаг,

байгууллагуудад соён гэгээрүүлэх, сургалт сурталчилгааг тогтмол

зохион байгуулж байна.
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Тус онд АТГ-аас зохион

байгуулсан мэдүүлэг гаргагч нар болон

удирдах албан тушаалтнууд, ЭБАТ-

нуудын сургалтад 400 гаруй албан

тушаалтнууд хамрагдаж амжилттай

зохион байгуулсан.

2015 онд Аймгийн ИТХ,

ЗДТГ-ын эрх бүхий албан

тушаалтнуудын үйл

ажиллагаатай танилцаж

зөвлөмж, дүгнэлт өгсөн.



Жил бүрийн 12-р сарын

09 буюу Авлигын эсрэг

олон улсын өдрөөр

авлигын эсрэг үйл

ажиллагааны

төлөвлөгөөний дагуу

зохион байгуулсан ажил

арга хэмжээний талаар

иргэд олон нийтдээ

сурталчилж хэвшсэн.




