БАТЛАН ХАМГААЛАХ ЯАМНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
2015 ОНЫ ТАЙЛАН

2015 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

Батлан хамгаалах яамнаас 2015 онд авлигын эсрэг чиглэлээр 5 зорилтын
хүрээнд 11 ажил хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж, хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг зорилт
тус бүрийн хүрээнд гаргав. Үүнд:
Нэг. Ёс зүйтэй манлайлал зорилтын хүрээнд:
Батлан хамгаалах яамнаас иргэд, олон нийтэд ил тод, хүнд сурталгүй
үйлчлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхийн тулд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн
талаарх мэдээ, мэдээллийг яамны цахим хуудас болон тусгай утасны дугаарыг
байршуулж, иргэдээс гаргасан гомдол мэдээлэл хүлээн авах боломжийг
бүрдүүлсэн.
2015 оны жилийн эцсийн байдлаар Батлан хамгаалах яаманд 440, Зэвсэгт
хүчний Жанжин штабт 629, нийт албан бичгээр 1069 өргөдөл, гомдол ирснийг
судлан шийдвэрлэсэн бөгөөд 2014 оны мөн үеийнхээс 1,7% хувиар өссөн
үзүүлэлттэй байна.
Засгийн газрын үйл ажиллагааны талаар иргэдээс санал хүсэлт хүлээн авах
“11-11” төвөөс ирүүлсэн санал хүсэлт 55, гомдол 15, өргөдөл 2, шүүмжлэлийн
чанартай 4, нийт 77 санал, хүсэлт, гомдол, шүүмжлэл ирснийг тухай бүр
шийдвэрлэж хариуг хүргүүлэн ажилласан.
2015 онд яамны “Иргэдийг хүлээн авах байр”-аар 541 иргэнийг хүлээн авч,
өгсөн өргөдөл, гомдлыг нь бүртгэлд оруулан албажуулж, холбогдох албан
тушаалтанд танилцуулан шийдвэрлүүлсэн ба Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар,
Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас шилжүүлэн
ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэр гарган, хуулийн
хугацаанд холбогдох байгууллага болон хүсэлт гаргасан иргэдэд хариуг
хүргүүлсэн.
Батлан хамгаалах яамны бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлттэй
холбоотойгоор авлигад өртөж болзошгүй албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн
гаргаж, байгууллагын цахим хуудсанд байршуулсан.

Хоёр. Хувь хүний шударга байдал зорилтын хүрээнд:
Алба хаагчдын хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг тогтоосон хугацаанд гаргуулах,
хөрөнгө, орлогод орсон өөрчлөлт, албан тушаал өөрчлөгдөхөд мэдүүлэг гаргуулж
хэвшүүлэх ажлын хүрээнд Батлан хамгаалах яам, харьяа аж ахуйн нэгж,
байгууллагын нийт 278 алба хаагчийн хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө,
орлогын мэдүүлгийг хуульд заасан хугацаанд үнэн зөв гаргуулан авч, холбогдох
тайлан мэдээг Авлигатай тэмцэх газарт хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн.
Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн
жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон
шалгаруулах журам”-ын дагуу яамны 3 газар, 2 хэлтсийн дарга, 1 тасгийн дарга,
цэргийн штабын 3 дарга, ЗХЖШ-ын дэд даргын 1 албан тушаалд тус тус холбогдох
албан хаагчдын материалыг бэлтгэж, хурлаар хэлэлцүүлэн холбогдох шийдвэрийг
гаргуулсан.
Мөн Батлан хамгаалах яам, харьяа аж ахуйн нэгж, аймаг, нийслэл, дүүргийн
Цэргийн штаб зэрэг байгууллагад шинээр болон шилжин томилогдох албан
хаагчаас хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг холбогдох материалын
хамт хүлээн авч, Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлж, хянуулсны үндсэн дээр зохих
албан тушаалд томилуулахад дэмжлэг үзүүлсэн.
Энэ ажлын хүрээнд Төрийн албаны зөвлөлд хандан Батлан хамгаалах
яамтай холбоотой гаргасан 2 өргөдлийг салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж,
зохих шийдвэрийг хүргүүлсэн.
2015 онд Батлан хамгаалах яамны бие бүрэлдэхүүний шилжилт
хөдөлгөөний байдлыг авч үзвэл шинээр албан тушаалд томилогдсон 21, өөрийн
хүсэлтээр халагдсан 6, жирэмсний амралт авсан 2, суралцахаар чөлөөлөгдсөн 2,
харьяа агентлаг, байгууллагад шилжсэн 12, гадаадад цэргийн атташегаар
ажиллахаар томилогдсон 4 албан хаагч байна.
Батлан хамгаалах яамны харъяа байгууллагаас салбарын дотор сэлгэн
ажиллуулсан 51, гадаадын цэргийн сургууль, дамжаа төгсөгчдийг Зэвсэгт хүчний
Жанжин штаб болон Батлан хамгаалахын их сургуульд шилжүүлсэн 93, цэргийн
алба хаасны тэтгэвэр тогтоолгосон 16, ар гэрийн гачигдал өөрийн хүсэлтээр
халагдсан 1, орон тоо зохион байгуулалтаар халагдсан 5, өөр байгууллагад
шилжүүлсэн 12 албан хаагч байна.
Эрх бүхий албан тушаалтныг сургалт бэлтгэлд хамруулах чиглэлээр
Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулдаг “ЭБАТ-тай ярилцах цаг” семинарт
Батлан хамгаалахын их сургууль, Цэргийн дуу, бүжгийн эрдмийн чуулгын эрх
бүхий албан тушаалтнуудыг хамруулсан.

Мөн авлигын эсрэг хандлага төлөвшлийг бий болгох, алба хаагчдыг авлигын
талаарх мэдээллээр хангах зорилгоор Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа
шинжилгээний албанаас бэлтгэн гаргасан “Шударга ёс мэдээлэл, онол арга зүйн
цуврал 1, 2”, “Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх 2014 оны
судалгааны тайлан”, “Дэлхийн улс орнуудын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа”
сэдэвт эмхэтгэлүүдийг Батлан хамгаалахын их сургууль, Цэргийн дуу, бүжгийн
эрдмийн чуулга зэрэг харьяа нэгж, байгууллагуудад хүргүүлсэн.
Гурав. Тогтолцооны шударга байдал зорилтын хүрээнд:
Яамны цахим хуудсанд орсон салбарын эрх зүйн актуудыг тогтмол шинэчлэх
ажлын хүрээнд цахим хуудасны хууль, тогтоомж гэсэн цэсэд Батлан хамгаалахын
хууль тогтоомж, сайдын баталсан захиргааны хэм хэмжээний актуудыг тус тус
байршуулсан.
Батлан хамгаалах яамнаас Хууль зүйн яамтай хамтран захиргааны хэм
хэмжээ тогтоосон шийдвэрт дүн шинжилгээ хийж, улсын бүртгэлд өөрчлөлт
оруулах ажлыг зохион байгуулж, Улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн ба
холбогдох өөрчлөлтийг Хууль зүйн яам өөрийн www.legalinfo.mn цахим хуудсанд
бүртгэсэн.
2015 оны байдлаар Батлан хамгаалахын сайдын баталсан захиргааны хэм
хэмжээ тогтоосон 17 эрх зүйн акт Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй хүчин төгөлдөр
үйлчилж байна.
Цаашид алба хаагчдын авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн талаарх мэдлэг,
мэдээллийг сайжруулах чиглэлээр цахим хуудсыг өргөжүүлж, мэдээллийг
тодорхой цэснээс нэгдсэн байдлаар авах боломжтойгоор шинэчлэхээр төлөвлөж
байна.
Дөрөв. Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийг хангаж ажиллах
зорилтын хүрээнд:
Яамны үйл ажиллагааны талаар хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд
байнга мэдээлж байх ажлын хүрээнд Батлан хамгаалах үйл ажиллагаатай
холбоотой мэдээ, мэдээллийг МҮОНРТ-ийн “Эх орны төлөө” нэвтрүүлгээр 7 хоног
бүрийн “Ням” гарагт, мөн бусад телевизүүдээр, Батлан хамгаалах салбарын 7
хоног тутмын “Соёмбо” сонин, Батлан хамгаалах яамны www.mod.gov.mn цахим
хуудас, интернет дэх бусад фортал сайтуудаар дамжуулан салбарын хийж
хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаатай холбоотой цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг
иргэд, олон нийтэд тогтмол хүргэж байна.

2015 онд батлан хамгаалах үйл ажиллагаатай холбоотой 90, Батлан
хамгаалахын сайдаас хэрэгжүүлж байгаа бодлого, үйл ажиллагааг олон нийтэд
сурталчлан таниулах 22, Батлан хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын
удирдлагатай холбоотой 15 мэдээ, мэдээлэл сонин хэвлэл, цахим хуудсанд
тавигдсан байна.
Авлигын эсрэг хууль, тогтоомж, ил тод байдлыг хангаж, батлан хамгаалах
салбарын үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлах, энэ талаарх мэдээллийг иргэд
байгууллага, чөлөөтэй авах нөхцөлийг хангаж ажиллах ажлын хүрээнд яамны
цахим хуудаснаас иргэд олон нийтийн мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлэх
зорилгоор “Авлигын эсрэг” гэсэн цэсийг хууль тогтоомж, төлөвлөгөө-тайлан,
авлигын эсрэг хүсэл эрмэлзэл, лавлагаа гэсэн үндсэн 4 хэсгээс бүрдэхээр тооцож,
холбогдох мэдээллийг хэсэг тус бүрт байршуулж байхаар төлөвлөж цахим хуудсыг
шинэчилсэн.
Цахим хуудасны авлигын эсрэг цэсийг өргөтгөж, мэдээллийг агуулга тус
бүрээр нь хайж олоход хялбар байдлаар байршуулснаар иргэд, олон нийтийн
зүгээс мэдээлэл авах боломж илүү сайжирна гэж үзсэн болно.
Хуульд зааснаас бусад тохиолдолд төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр
бараа үйлчилгээ худалдан авах, шалгаруулах ажиллагааг ил тод, нээлттэй
хэрэгжүүлэх чиглэлээр холбогдох мэдээллийг Сангийн яамны www.eprocurement.mn цахим хуудастай холбосон нь албан хаагчид болон иргэд энэ
талаарх мэдээллийг цаг тухай бүр хүлээн авах боломж бүрдсэн.
Батлан хамгаалах яамны худалдан авах ажиллагаатай холбоотой
хэрэгжүүлсэн ажлыг нарийвчлан авч үзвэл Монгол Улсын 2015 оны “Төсвийн
тухай” хуулиар Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны төсвийн багцад
батлагдсан улсын урсгал, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, Зэвсэгт
хүчний хөгжлийн сангийн эх үүсвэрээр худалдан авах Төсвийн ерөнхийлөн
захирагчийн “2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөө”-г
боловсруулан баталж, төлөвлөгөөг Сангийн яаманд хүргүүлж, Засгийн газрын
болон БХЯ-ны цахим хуудсанд байршуулсан.
Батлан хамгаалахын сайдын 2015 оны “Захиалагч томилох тухай” А/02
дугаар тушаалаар төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны төсвийн багц дахь
улсын урсгал төсвөөр худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний эрхийг төсвийн
ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, харьяа
байгууллагуудын төсвийн төвлөрүүлэн болон шууд захирагч нарт эрх олгосон нь
батлагдсан төсвийн хүрээнд худалдан авах ажиллагааг агентлаг, харьяа
байгууллагууд өөрсдөө зохион байгуулах эрхийг олгосон.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны төсвийн багцаас хуваарилагдсан
хөрөнгө, бусад эх үүсвэр, түүнчлэн өөрийн хөрөнгийн санхүүжилтээр худалдан
авсан бараа, ажил, үйлчилгээний 1, 2, 3, 4 дүгээр улирлын тайланг төсвийн
ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагуудаас
гаргуулан авч нэгтгэн, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллагад хүргүүлсэн.
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ
худалдан авах тухай хуулийн 46.2 дахь хэсгийг үндэслэн баталсан “Үнэлгээний
хороо байгуулах тухай” тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны А/13, А/32,
А/47 тушаалуудаар томилогдсон комисс “2015 онд энхийг дэмжих ажиллагаанд
цэргийн баг оролцуулах болон хамтарсан сургалт, дадлага зохион байгуулах
тухай” Засгийн газрын 2015 оны 50 дугаар тогтоол, “Энхийг дэмжих ажиллагаанд
оролцуулах болон хамтарсан сургалт, дадлага зохион байгуулах тухай” Батлан
хамгаалахын сайдын А/74 дүгээр тушаалаар батлагдсан 2015 онд Зэвсэгт хүчнээс
оролцох Энхийг дэмжих ажиллагаа, олон улсын болон хамтарсан сургалт,
дадлагын хэрэгцээт бараа, ажил, үйлчилгээний тендер шалгаруулалтыг Төрийн
болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах
тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан тогтоол, шийдвэрийн дагуу зохион
байгуулсан.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний яам, агентлаг,
харьяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх
сургалтыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан. Уг сургалтад
30 гаруй албан тушаалтнуудыг хамруулснаар хуулийн хэрэгжилтийг хангах,
үнэлгээний хорооны гишүүдээр ажиллах албан тушаалтнуудын худалдан авах
ажиллагааны чиглэлээр чадавхи дээшилсэн үр дүнтэй арга хэмжээ болсон.
Аж үйлдвэрийн яам, Батлан хамгаалах яам хоорондын хамтын
ажиллагааны 2015 оны 2 дугаар сард байгуулсан санамж бичгийн дагуу 2 яамны
сайдын тушаалаар батлан хамгаалах салбарын бараа, бүтээгдэхүүний худалдан
авалтыг дотоодын үйлдвэрүүдийн чанар, стандартын шаардлага хангасан
бүтээгдэхүүнээр хангах, үндэсний үйлдвэрүүдийг дэмжих зорилгоор хамтран
ажиллах ажлын хэсэг байгуулж, ажлын удирдамж, хамтран ажиллах төлөвлөгөөг
боловсруулж баталсан.
Санамж бичиг, удирдамж, төлөвлөгөөнд заасны дагуу “Батлан хамгаалах
салбарын хэрэгцээт бараа, бүтээгдэхүүний техникийн шаардлага, стандарт,
худалдан авалт, ханган нийлүүлэлтийн өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт” сэдэвт
танилцуулах үзэсгэлэнг 2015 оны 6 дугаар сард Батлан хамгаалах яаман дээр
зохион байгуулсан бөгөөд дотоодын 60 гаруй аж ахуйн нэгж оролцсон байна.

2015 онд салбарын хэмжээнд зохион байгуулсан худалдан авах
ажиллагааны хүнсний төсөвт зардлын 67,1 хувь, хувцасны төсөвт зардлын 73,3
хувийг үндэсний үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүн худалдан авахад зарцуулсан.
Батлан хамгаалах салбарт гадны улс орнуудаас үзүүлж буй зээл, тусламж,
түүний зарцуулалтын талаар олон нийтэд мэдээлэх чиглэлээр яамны цахим
хуудасны “Гадаад хамтын ажиллагаа” цэсэд холбогдох мэдээ, мэдээллийг тогтмол
байршуулж байна.
2015 онд гадаадын нийт 6 улс, орны Засгийн газар, Батлан хамгаалах яамтай
идэвхтэй хамтран ажиллаж 21 удаагийн тээвэрлэлтээр нийт 67,9 тэрбум төгрөгийн
буцалтгүй тусламж, хөнгөлттэй зээлийн бараа, бүтээгдэхүүнийг хүлээн авч Зэвсэгт
хүчний зэвсэглэл, техник, тоног төхөөрөмж, эд материалын шинэчлэлтийг хийсэн
нь өмнөх онд хүлээн авсан тусламжтай харьцуулбал гадаадын тусламжийн
хэмжээг 20 гаруй хувиар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.
“Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай” хуульд заасан хязгаарлалттай
холбоотойгоор зарим төрлийн мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулах боломжгүй
байдаг.
“Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулахад дэмжлэг
үзүүлэх чиглэлээр төсөвтэй холбоотой бүх төрлийн мэдээллийг Сангийн яамны
www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд байршуулж, иргэд, олон нийтээс мэдээлэл
авах боломж бүрдүүлэн ажиллаж байна.
Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу “Шилэн
дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтэд яамны харьяа 7 төсөвт байгууллага, 4
төрийн өмчит үйлдвэрийн газар нийт 11 байгууллага хамрагдаж Шилэн дансны
Нэгдсэн цахим хуудас болон байгууллагын цахим хуудсанд байршуулсан төсөв,
санхүүгийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэл, хэрэгжилт, тайлагналтай
холбоотой мөнгөн болон бусад гүйлгээний мэдээллийн үнэн зөв, иж бүрэн байдал,
цагалбарын дагуу мэдээлэл байршуулсан байдалд аудит хийж, мэдээ тайланг
Сангийн яаманд цаг тухай бүрт нь хүргүүлсэн.
Аудитаар ”Шилэн дансны тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлд заасны дагуу
Шилэн дансны Нэгдсэн цахим хуудсанд яамны харъяа 7 төсөвт байгууллага, 4
төрийн өмчит үйлдвэрийн газрууд мэдээллээ 100% оруулсан, байгууллагын цахим
хуудсанд Батлан хамгаалах яам, Батлан хамгаалахын Их сургууль өөрийн цахим
хуудсаар дамжуулан Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд нэвтэрч мэдээлэл
авах боломж бүрдүүлсэн, бусад байгууллагууд цахим хуудас эвдэрсэн, өөрийн
цахим хуудасгүй, мэдээллийн самбаргүйгээс мэдээллээ байршуулаагүй байгаад 7
дүгнэлт өгч зөрчлийг засах хугацаа зааж 7 санал, зөвлөмжийг өгөн хэрэгжилтэд нь
хяналт тавин ажиллаж байна.

Шилэн дансны тухай Монгол улсын хуулийг 2015 оны 1-р сарын 01-ний
өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Засгийн газрын 384-р тогтоолоор
шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг
тогтоох журмын хавсралтуудын дагуу төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн сайдын
багцад хамаарах санхүү төсвийн ерөнхий мэдээллийг хуулийн цаглабарын дагуу
олон нийтэд ойлгомжтойгоор цахим хуудсанд оруулж байршууллаа. Мөн харьяа
байгууллагын төсвийн захирагч болон санхүүгийн дарга, ахлах нягтлан бодогч
нарыг 2-3 удаа Ерөнхийлөгчийн тамгын газар болон Сангийн яамнаас зохион
байгуулсан шилэн дансны сургалтанд хамруулж, ном гарын авлагаар хангалаа.
Цаашид мэдээллийг шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулахаас гадна
цахим хуудас дахь “Салбарын төсөв” цэсэд харьцуулсан хүснэгт, график зэрэг
хэлбэрт оруулж иргэд, олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар байршуулахаар
төлөвлөн ажиллаж байна.
Мөн Батлан хамгаалах салбарын 2015 оны үйл ажиллагааг хэвийн
явуулахад төсөв санхүүгийн бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх, батлагдсан төсвийг
зардлын зүйл ангиллын дагуу зарцуулж, Батлан хамгаалахын сайд /Төсвийн
ерөнхийлөн захирагч”/-ын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг
хуулийн хугацаанд шалган хүлээн авч нэгтгэх, нэгтгэсэн тайланг Сангийн яам,
Үндэсний аудитын газарт хүргүүлж, дүгнэлт гаргуулах, тайлангийн дүнг сайдын
зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулах, батлан хамгаалах салбарын 2016-2018 оны
дунд хугацааны төсвийн төслийг хөтөлбөрт суурилсан заавар журмын
дагуу нэгтгэн боловсруулж, Сангийн яаманд хүргүүлж, 2016 оны төсвийн
хязгаарыг төлөвлөсөн хэмжээнд батлуулах зорилтуудыг тавин ажиллаа.
2015 оны төсвийн тодотголоор цалин нийгмийн даатгалын зардалд 1,8
тэрбум төгрөг, тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн зардалд 197,0 сая
төгрөгийг нэмэгдүүлэн суулган батлуулсан.
Төсвийн орлогын төвлөрүүлэлтийн байдлаас шалтгаалан Засгийн газрын
2014 оны 147 дугаар тогтоолд Төсвийн захирагч нарын 2015 оны 9 дүгээр сараас
он дуусах хугацаанд зарцуулахаар төлөвлөсөн тэвчиж болох урсгал зардлыг
бууруулах, өмнөх саруудад ашиглагдаагүй зардлыг хэмнэхтэй холбогдуулан
хэмнэлтийн горимд шилжиж ажиллах шийдвэрийг сайдын 2015 оны А/136 дугаар
тушаалаар баталгаажуулан харьяа байгууллагуудад хүргүүлэн хэрэгжилтэд нь
хяналт тавьж ажиллаа.
2015 оны төсвийн зарцуулалтад төрийн сангийн үйл ажиллагаа болон
төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээгээр дамжуулан зардлаар нь хяналт тавьж ажиллан
төсвийн гүйцэтгэлийн болон авлага, өглөгийн мэдээг Сангийн сайдын 2003 оны 49
дүгээр тушаалаар батлагдсан маягтын дагуу хүлээн авч засгийн газрын

удирдлагын систем фрийбаланс программд зардал тус бүрээр шивж, мөн сар
бүрийн 05-ны өдрийн дотор нэгтгэн, Сангийн яаманд хүргүүлэн ажиллаж байна.
2015 оны 11 дүгээр сарын байдлаар салбарын хэмжээнд урсгал зардалд
166,9 тэрбум сая төгрөг, хөрөнгө оруулалтын зардалд 2,4 тэрбум төгрөг, Батлан
хамгаалах хууль сахиулах алба хаагчдын эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж
сайжруулах төслийн гүйцэтгэлд /Австри/ 1,2 тэрбум төгрөгийг, нийт 170,6 тэрбум
төгрөгийг зарцуулсан гүйцэтгэлтэй байна.
Тав. Хяналт шинжилгээ болон таслан зогсоох зорилтын хүрээнд:
Албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа олж мэдсэн авлигатай холбоотой аливаа
асуудлыг Авлигатай тэмцэх газарт мэдээлэх чиглэлээр хяналт, шалгалтаар
илэрсэн авлига, ашиг сонирхлын зөрчил бий болсон талаар тогтоогдсон зүйл
тайлангийн хугацаанд байхгүй.
Тус яаманд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх, олон нийтэд
нээлттэй түргэн шуурхай үйлчлэх чиглэлээр иргэдийн санал, хүсэл, гомдлыг иргэд
хүлээн авах байраар болон www.mod.gov.mn цахим хуудсанд 263119, 458929
дугаарын тусгай утас, мөн bayarchimeg@mod.gov.mn зэрэг е-майл хаягаар авлига,
ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой иргэдийн санал, гомдол, мэдээллийг хүлээн
авах боломжийг бүрдүүлсэн.
2015 онд батлан хамгаалах салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой авлига,
ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар иргэд, олон нийтээс гомдол, мэдээлэл тус
яаманд бүртгэгдээгүй болно.
Батлан хамгаалах яамны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2015 оны А/88
дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг үйл
ажиллагааг үнэлэх аргачлал”-ын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу гаргаж хавсаргав.
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