
АТГ-ААС ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖ, ЧИГЛЭЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ 

2016-11-13                                                                                                          Улаанбаатар хот 

№ 
Ирсэн 

бичгийн 
огноо, дугаар 

Бичгийн 
утга 

Шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээлэл 

1 2015-12-08 
03/7859 

Зөвлөмж 
хүргүүлэх 

тухай 

Албан хаагч, олон нийтэд шуурхай хүргэж, мэдээллийн самбар, 
дотоод сүлжээ www.able.mn, байгууллагын цахим хуудас 
http://pcsp.gov.mn –ээр дамжуулан  сурталчлан таниулсан.  
Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх тухай мэдэгдэл тайлбар 
гаргах ёстой талаар шинээр албан тушаалд томилогдож байгаа 
албан хаагчдад танилцуулж, холбогдох хууль, тогтоомжийг 
хэрэгжүүлж ажиллах талаар зөвлөгөө өгч ажиллав.  
Үнэлгээний хороо, гэрээ байгуулах ажлын хэсэг, төрийн өмчийн 
бодлого, зохицуулалтын асуудлаар орон тооны бус гишүүдийн 
хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой нийт 190 ашиг 
сонирхлын мэдэгдлийг гаргасан бөгөөд түүнээс 1 мэдэгдлээр 
хэлэлцэж буй асуудалтай ашиг сонирхолтой гэж ойлгогдохуйц 
нөхцөл байдал үүсч байна гэдгийг мэдэгдсэн. Уг асуудлыг 
шийдвэрлэх талаар хэлэлцэхэд саналын эрхийг хязгаарлах арга 
хэмжээг удирдлагаас авч ажилласан. (ХШ-70%) 

2 
2015-12-30 

01/8341 

Зөвлөмж 
хүргүүлэх 

тухай 

Албан тушаалтан дипломат журмаар бэлэг авах, тайлагнах, 
зарцуулах журмын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд зөвлөмжийг 
албан хаагчдад дотоод сүлжээ www.able.mn -гээр, олон нийтэд 
байгууллагын цахим хуудасны http://pcsp.gov.mn/f/61 холбоосоор 
дамжуулан шуурхай мэдээлж, таниулан сурталчлах арга хэмжээ 
авав. Тайлангийн хугацаанд хууль, журам, зөвлөмжид заасан 
бэлгийг тус байгууллагын албан хаагч авсан тохиолдол 
гараагүй. (Б-100%) 

3 
2016-04-29 

03/2773 

Зөвлөмж 
хүргүүлэх 

тухай 

Зөвлөмжийг нийт албан хаагчдад болон олон нийтэд таниулан 
сурталчлах зорилгоор байгууллагын цахим хуудас 
http://pcsp.gov.mn/f/61 -т болон дотоод мэдээллийн сүлжээний 
www.able.mn системд байршуулан мэдээлэв. Зөвлөмжиийг 
худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах явцад мөрдөж 
байгаа бөгөөд ашиг сонирхлын зөрчилтэй эсэх тухай мэдэгдлийг 
гаргах талаарх ойлголт нэг мөр болж хэвшив. Зөвлөмжийг 2016 
оны 05 дугаар сараас мөрдөж эхэлсэн. (ХШ-90%) 

4 
2016-10-21  

06/7435 

Чиглэл 
өгөх 

тухай 

Засгийн газрын авто баазын 2013-2016 оны санхүүгийн 
баримтад хийсэн үзлэгээр түрээсийн үйл ажиллагаанд илэрсэн 
зөрчилд чиг үүргийн дагуу хяналт, шалгалт хийх, дүгнэлт, 
зөвлөмж өгч, хариу мэдэгдэх талаар уг албан бичгээр чиглэл 
өгсөн. Чиглэлийн дагуу Засгийн газрын авто баазын түрээсийн 
үйл ажиллагаанд 2016 оны 10 дугаар сарын 21-22-ны өдрүүдэд 
шалгалт хийж, дүнг ТӨБЗГ-ын дэргэдэх орон тооны бус гишүүд 
оролцсон хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгээд байна. 
Шалгалтын дүнд үндэслэн авах арга хэмжээний чиглэлийг 
ТӨБЗГ-ын 2016-11-08-ны өдрийн 133 дугаар тогтоолоор 
баталсан бөгөөд энэ талаар АТГ-т 2016-11-11-ний өдрийн 1/561 
тоот албан бичгээр хариу хүргүүлэв. (Б-100%) 

 
Нийт зөвлөмж, чиглэл – 4, үүнээс:  
Хэрэгжилтийн явц: Бүрэн хэрэгжсэн  – 2 зөвлөмж, чиглэл,  

90 хувь – 1 зөвлөмж, чиглэл,  
70 хувь – 1 зөвлөмж, чиглэл байна.  

АТГ-аас ирүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийн биелэлт дунджаар 90,0 хувийн хэрэгжилтийн явцтай байна.  
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