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2012  оны … дугаар сарын … -ны өдөр            Дугаар: …                      Улаанбаатар хот 
 

 
 Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2011 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 
046 дугаар тушаалаар “Эрдэс баялаг, эрчим хүчний салбарын 2011 оны авлигын 
эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г баталсан бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
салбарын 21 байгууллага авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан 
ажиллаж байна. 
 
 Эдгээр төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтийг яамны цахим хуудас 
/www.mmre.energy.mn/-ны “АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА” гэсэн буланд олон нийтэд 
нээлттэйгээр байршуулж байна.  
 
 Энэхүү эрдэс баялаг, эрчим хүчний салбарын 2011 оны авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг жилийн эцсийн байдлаар нэгтгэн гаргаж, 
хавсралтаар хүргүүлж байна. 
 
 Хүлээн авна уу. 
 
 Хавсралт материал 32 хуудас. 
 
 Хувийг: Хэрэгжүүлэгч агентлаг Ашигт малтмалын газар, хэрэгжүүлэгч агентлаг 
Газрын тосны газар, хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрчим хүчний газар, Эрчим хүчний 
зохицуулах газар, “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК, “Дарханы дулааны цахилгаан 
станц” ХК, “Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц” ХК, “Дорнод бүсийн эрчим 
хүчний систем” ХК, “Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ” ХК, “Улаанбаатар 
цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК, “Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем” ХК, 
“Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ХК, “Дарханы дулааны сүлжээ” ХК, “Багануурын 
дулааны станц” ХК, “Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” ХК, “Сэргээгдэх эрчим хүчний 
үндэсний төв” ТӨҮГ, “ДЦС-3” ХК, “ДЦС-4” ХК, “Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” 
ХК, “Эрдэнэс МГЛ” ХХК-д.   
 
 
 

САЙД    Д.ЗОРИГТ 
 



/Хавсралт/ 
ЭРДЭС БАЯЛАГ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН  

2011 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 
/2011 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

 

№ Хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ Хугацаа Гүйцэтгэлийн 

шалгуур үзүүлэлт Хүрэх үр дүн Биелэлт 

ТУЛГУУР ЗАРЧИМ 1. ЁС ЗҮЙТЭЙ МАНЛАЙЛАЛ 

Зорилт 1. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга ёсыг  тогтоох 

1. 

Удирдлагын 
шийдвэр, төсөв 
санхүүгийн үйл 
ажиллагааны 
талаарх мэдээллийг 
албан хаагчид, олон 
нийтэд ил тод, 
нээлттэй  болгохтой 
холбоотой 
зохицуулалтыг 
холбогдох дүрэм, 
журамд тусгах 

3 дугаар 
сар 

1.Зохицуулалтыг 
дүрэм, журамд 
тусгайлсан заалт 
болгон оруулах; 
2.Энэ талаар албан 
хаагчдад 
танилцуулсан, олон 
нийтэд цахим хуудас, 
мэдээллийн 
самбараар хүргэсэн 
байх; 
3.Холбогдох заалтыг 
хэрэгжүүлэх, 
хэрэгжилтэд хяналт 
тавих механизмыг 
бүрдүүлсэн байх; 
4.Удирдлагын 
шийдвэр, үйл 
ажиллагааны талаарх 
мэдээллийг 2 сар 
тутам албан хаагчдад 
мэдээлж хэвшүүлэх, 
олон нийтэд 
хамааралтай 
мэдээллийг тухай бүр 
хүргэж хэвших. 

1.Удирдлагын 
шийдвэр, төсөв 
санхүүгийн үйл 
ажиллагааны 
 талаарх мэдээллийн 
ил тод байдлын 
зохицуулалт бүрэн 
хангагдах; 
2.Удирдлагын үйл 
ажиллагаанд хяналт 
тавих механизм 
бүрдэх. 

1.Хэрэгжүүлэгч агентлаг Ашигт малтмалын газар 
Монгол Улсын Их хурлын 2008 оны 35 дугаар 
тогтоолын хавсралтаар баталсан Засгийн газрын 
20018-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
үндэслэн Ашигт малтмалын газрын үйл ажиллагааны 
стратеги, зохион байгуулалт бүтцийн өөрчлөлтийн 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны чиглэлээр 
дагаж мөрддөг эрх зүйн баримт бичгийг боловсронгуй 
болгох, сайжруулах зорилгоор 2011 оныг байгуулагын 
хэмжээнд "Эрх зүйн шинэтгэлийн жил" болгон зарлаж 
Агентлагын даргын 2011 оны 01 дүгээр сарын 29-ны 
өдрийн 32 дугаар тушаалаар баталсан. 
Үүний мөрөөр Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн 
байдлын тухай хуулийн 7.1.2-т заасны дагуу Ашигт 
малтмалын тухай хууль бусад холбогдох хууль, эрх 
зүйн баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн талаар иргэд, 
орон нутгийн захиргааны байгууллага, төрийн бус 
байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд таниулах ажлыг 
Хэнтий аймагт зохион байгуулсан. Иргэд, орон нутгийн 
захиргааны байгууллага, төрийн бус байгууллага, аж 
ахуйн нэгжээс ирсэн саналд дүн шинжилгээ хийж 
холбогдох саналыг боловсруулав. 
Мөн бусад олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр 
геологи, уул уурхайн салбарын болон тус газрын үйл 
ажиллагааг тодорхой төлөвлөгөөтэйгээр сурталчлах, 
тайлбарлан таниулах талаар ажиллаж байна. 
Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын 
хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт 
малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийн 
талаарх МҮОНТ-ийн хэлэлцүүлэгт 1 удаа, Монгол 
телевиз, TV-9 телевизэд ярилцлага, мэдээлэл өгсөн. 
Мөн бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр 



ярилцлага, мэдээлэл гаргав. 
2.Эрчим хүчний зохицуулах газар 
ЭХЗГ-ын "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 2.6-д газрын 
дарга сap бүр ажилтан, албан хаагчдад хийсэн 
ажлынхаа талаар танилцуулж байхаар заасан. Үүний 
дагуу сap бүрийн эхэнд нийт ажилтан, албан хаагчдын 
уулзалт ярилцлагыг газрын дарга зохион байгуулж 
хэвшсэн. 
 
3.”Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК 
Байгууллагын нууцад хамаарах зүйлийн жагсаалт 
баталсан Гүйцэтгэх захирлын 2010.09.28-ны өдрийн 
376 дугаар тушаалд зааснаас бусад удирдлагын 
шийдвэр, санхүүгийн үйл ажиллагааны талаарх  
мэдээллийг улирал бүр лекцээр ажилтнуудад, Захирлын 
зөвлөлийн ажиллах журмыг үндэслэн Захирлын  
зөвлөлийн гишүүдэд, ТУЗ-д cap бүр танилцуулж, 
хамтын гэрээний биелэлтийг улирлаар гаргаж, хамт  
олонд мэдээллийн цагаар мэдээлж байхаар тусгасан. 
Мөн санхүүгийн тайлан баланс, ИТА нарын зорилт, 
үүрэг даалгаварын биелэлт, компанийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийг улирал бүх бүх ИТА-ны хурлаар 
хэлэлцүүлж хэвшээд байна. 
 
4.”Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ” ТӨХК 
Компанийн санхүү, эдийн засгийн төлөвлөлтийг 
сайжруулах, үнэ тарифын үндэслэл, тооцоог 
боловсронгуй болгох зорилгоор Санхүү, эдийн засгийн 
хэлтсийг Санхүү, бүртгэлийн хэлтэс, Эдийн засаг, 
төлөвлөлтийн хэлтэс гэсэн бие даасан 2 хэлтэс болгон 
Гүйцэтгэх захирлын шууд удирдлагад ажиллуулахаар 
бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийснээр 
компанийн эдийн засгийн төлөвлөлт, үнэ тарифын 
тооцоог тооцоо судалгааны үндсэн дээр чанартай, 
үндэслэлтэй хийдэг болсон. 
 
5.”Дулааны цахилгаан станц-4” ТӨХК 
Гүйцэтгэх захирал болон тэргүүн дэд захирал нар 
удирдлагаас гаргаж буй шийдвэрийн талаар, Эдийн 
засаг санхүүгийн алба төсөв, санхүүгийн тайлангийн 
талаар, Үйлдвэрлэлийн алба техник эдийн засгийн 
үзүүлэлтийн талаар, Техник хяналтын хэлтэс 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
менежментийн талаар, Хангамжийн хэлтэс нээлттэй 



зарласан тендерийн явц, бараа, материалын худалдан 
авалтын талаар, Захиргаа хүний нөөцийн алба 
хөдөлмөрийн дотоод журмын биелэлт болон хүний 
нөөцийн талаар сар бүрийн ИТА-ны зөвлөлгөөн дээр 
тайлагнах ажил тогтмолжиж ирлээ. 
 
6.”Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК 
2011 онд ТУЗ 7, Захирлын зөвлөл 24 хуралдсаныг 
хурлын хураангуй тэмдэглэл, гарсан шийдвэрийг 10 
удаа мэдээллийн самбараар сурталчилсан. Мөн хагас, 
бүтэн жилээр бүх ажилтнуудын хуралд танилцуулав.  
 
7.”Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК 
7 хоног тутмын ажлын тайлан, гүйцэтгэлийг 1 дэх өдөр 
бүр, ИТА-нуудын өргөтгөсөн хуралдаан болон нийт 
ажилтнуудын хурлыг улирал тутам хийж компанийн үйл 
ажиллагаа, хийгдэж байгаа ажлын талаар мэдээлэл 
хийж, ажилтнуудын санал сэтгэгдлийг сонсож, үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Мөн бүх 
ажилнуудаас удирдлагын шийдвэр, хийгдэж байгаа 
ажлын талаар бичгээр санал асуулга явуулж, ажилдаа 
хэрэгжүүлж байна. 
 
8.”Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем” ТӨХК 
Удирдлагын шийдвэрийг 7 хоног бүрийн нийт 
ажилтнуудын хурал дээр танилцуулж байна. Мөн 
санхүүгийн байдлын талаар улирал тутам мэдээлэл 
гарган ажиллав. 
 
9.”Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК 
Захирлын шуурхай зөвлөлгөөнөөр хэлэлцсэн асуудал 
болон шийдвэрлэсэн тушаал шийдвэрүүд, удирдлагаас 
өгсөн үүрэг даалгавар, түүний биелэлт, ажил албан 
тушаалд шинээр орсон, гарсан, өөрчлөгдсөн хүмүүс, 
сахилгын арга хэмжээ авагдсан үндэслэл, зөрчлүүдийн 
талаар мөн сайшаал шагнал олгосн талаар тус тус 
нэрсээр нь танилцуулсан мэдээллийг 7 хоног бүр 
бичиж бүх цех нэгжүүдийн мэдээллийн самбарт 
байршуулж байна. 
 
10.”Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК 
2011 оны санхүүгийн тайланг цахим хуудсанд тавьсан. 
Мөн тайланг бүх ажилчдын хурлаар тайлагнасан. 
 



2. 

Хамтрагч 
байгууллагуудтай 
хийх аливаа гэрээнд 
ёс зүй, сонирхлын 
зөрчлөөс сэргийлэх 
талаар тусгаж 
хэвших 

Жилдээ 

1.Гэрээнд ёс зүй, 
сонирхлын зөрчлөөс 
сэргийлэх талаар 
тусгаж байх 
зохицуулалтыг дүрэм, 
журамд тусгах. 

1.Авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх үйл 
ажиллагаанд хамтын 
ажиллагааны оролцоог 
хангах. 

1.Хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрчим хүчний газар 
Тус газрын албан хаагчид сонирхлын зөрчлийг 
урьдчилан мэдүүлдэг байхаар Ёс зүйн дүрэмд 
тусгасан. 
2.”Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ХК 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагатай байгуулах “Худалдах, 
худалдан авах гэрээ”, “Ажил гүйцэтгэх гэрээ”-ний 
төслийг боловсруулахдаа авлигаас сэргийлэх талаар 
тодорой заалт оруулах-Шаардлагатай гэрээ 
хэлэлцээрт нэмэлт заалт тусган ажиллаж байна. 
 
3.”Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ” ТӨХК 
Компанийн хэмжээнд байгуулагдаж байгаа гэрээний 
хууль зүйн үндэслэлийг хянаж, биелэлтэд байнгын 
хяналт тавьж ажилласны зэрэгцээ тэдгээрийг нэг 
ажилтанд төвлөрүүлэн хариуцуулж нэгдсэн бүртгэлд 
бүртгэж байгаа болно. 
 
4.”Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК 
Дарга нартай байгуулсан “Хөлсөөр ажиллах гэрээ”-ний 
“2.Нэмэгдэл хөлс” гэсэн хэсэгт хээл хахууль авсан нь 
тогтоогдвол гэрээг шууд цуцлах ноцтой зөрчилд 
тооцохоор зааж өгсөн. 
 
5.”Багануурын дулааны станц” ТӨХК 
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх заалтыг бүх АА-н 
гэрээнд тусган хэрэгжүүлж байна. 
 
6.”Багануур” ХК 
Бизнесийн харилцаа, үндсэн хөрөнгийг түрээслүүлэх 
гэрээнд авлигаас урьдчилан сэргийлэх заалтыг оруулж, 
үүргээ хангалтгүй гүйцэтгэж шударга ажиллаагүй аж 
ахуйн нэгжийн судалгааг гаргаж, гэрээгээ зогсоож олон 
нийтэд мэдээлэх-Байгуулагдаж байгаа гэрээ 
хэлэлцээрт зохих заалтыг тусгаж ажиллаж байна. 
Компанийн гэрээгээр ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа 
байгууллага, хүмүүсийн шударга ажиллаж байгаа 
эсэхэд үнэлэлт өгөх-Компанийн гэрээгээр ажил 
үйлчилгээ үзүүлж байгаа хүмүүсийн үйл ажиллагаанд 
үнэлэлт өгч зөрчлийг арилгуулан ажиллаж байна.  
 
7.”Дулааны цахилгаан станц-4” ТӨХК 
Тус компанийн худалдан авалтын дийлэнх хэсгийг 
нээлттэй тендер шалгаруулалт эзэлж байгаа бөгөөд 



шалгарсан компаниудтай Сангийн яамнаас баталсан 
худалдан авах болон ажлын жишиг баримт бичгийн 
дагуу гэрээ байгуулаад явж байгаа бөгөөд бага 
хэмжээний засварын ажлын болон худалдан авах 
гэрээнд /30 сая хүртэлх/ “Засварын ажлын гүйцэтгэлийг 
хүлээн авах үед ажлын гүйцэтгэл дутуу буюу бүрэн 
биш байхад компанийг төлөөлөн ажиллаж буй албан 
тушаалтан болон удирдах дээд албан тушаалтан 
хүлээн авсан, хүлээн авахыг зөвшөөрсөн бол ажил 
олгогч хууль болон холбогдох дүрэм, журмын дагуу 
хариуцлага хүлээлгэнэ”, “Бараа материалыг шалгаж 
хүлээн авах эрх бүхий албан тушаалтан эд хөрөнгийн 
биет байдлын болон эрхийн доголдолтой зүйлийг 
хүлээн авсан, хүлээн авахыг зөвшөөрсөн албан 
тушаалтанд ажил олгогч хууль болон холбогдох дүрэм, 
журамд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ”, “Бараа, 
материал худалдан авах болон засварын ажлын тедер 
шалгаруулалт явуулахад эсхүл гэрээ байгуулах үед 
тендерт оролцогчид ямар нэг байдлаар давуу эрх 
олгосон болон боломж гаргаж өгсөн бол албан 
тушаалтанд хууль болон холбогдох дүрэм, журамд 
заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ” гэсэн заалтыг тус 
тус оруулав. 
 
8.”Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК 
2011 оны компанийн “Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах гэрээ”-нд гүйцэтгэгч ажлыг чанаргүй, хугацаа 
хэтрүүлж, хангалтгүй гүйцэтгэсэн тохиолдолд дараа 
жилийн тендер шалгаруулалтад харгалзан шаардлага 
хангаагүй гэж үзэх талаар заалт оруулав. 
Хэрэглэгч байгууллагуудтай хийх “Дулааны эрчим хүч 
худалдах, худалдан авах гэрээ”, “Бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах гэрээ” болон бусад бүхий л 
гэрээнүүдэд авлигаас урьдчилан сэргийлэх заалтыг 
оруулж, 2012 онд хийгдэх гэрээнүүдийг шинэчилсэн 
гэрээгээр хийх ажлыг зохион байгуулж байна. 
 
9.”Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК 
Үнэлгээний хорооны ажиллах журмын 2.2.1, 2.2.4, 6.1.2, 
6.1.3, 7.1, 7.3 заалтад тусгасан. 
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулах аж ахуйн 
гэрээ болон бусад аж ахуйн гэрээний маягтад тусгаж 
мөрдлөг болгон ажилладаг болсон.



3. 

Хууль тогтоомж, олон 
нийтэд хамааралтай 
шийдвэр гаргахын 
өмнө олон нийтээс 
нээлттэй санал авдаг 
байх зохицуулалтыг 
холбогдох дүрэм, 
журамд тусгах 

3 дугаар 
сар 

1.Зохицуулалтыг 
тусгасан байх; 
2.Олон нийтэд энэ 
талаар мэдээлэх; 
3.Холбогдох заалтыг 
хэрэгжүүлэх, 
хэрэгжилтэд хяналт 
тавих механизмыг 
бүрдүүлсэн байх; 
4.Үйл ажиллагаанд 
хэвшсэн байх. 

Олон нийтийн санаа 
бодлыг хууль 
тогтоомж, тэдгээрт 
хамааралтай шийдвэр 
гаргахад тусгах бодит 
боломжийг бүрдүүлэх 

1.Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2009 оны 308 
дугаар тушаалаар баталсан “Сайдын тушаал, Төрийн 
нарийн бичгийн даргын тушаалын төслийг санаачлах, 
төсөлд санал өгөх, батлуулах журам”-д нийтээр дагаж 
мөрдүүлэх шийдвэрийн төсөлд санал авахаар яамны 
цахим хуудсанд хуанлийн 1 сарын хугацаатайгаар 
байршуулах тухай заалтыг тусгасан. 
 
2.”Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК 
Сайн саналын системээр санал авч ажилласан. Уг 
системээр нийт 25 санал хүлээн авч 20 саналыг нь үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
Олон нийтэд хамааралтай асуудлыг Захиргааны 
зөвлөлийн хуралд ҮЭХ-ны төлөөлөгчийг оролцуулан 
шийдвэрлэж олон нийтэд е-оффист мэдээлж 
ажилласан. 

4. 

Удирдлагаас 
шийдвэр гаргах үйл 
явцад мэргэжлийн 
зөвлөл, хороодын 
оролцоог 
нэмэгдүүлэх, 
оролцоог хангаж 
ажиллах талаар 
дүрэм, журамд 
тусгах, хэрэгжилтийг 
хангуулах 

3 дугаар 
сар 

1.Зохицуулалтыг 
тусгасан байх; 
2.Холбогдох заалтыг 
хэрэгжүүлэх, 
хэрэгжилтэд хяналт 
тавих механизмыг 
бүрдүүлсэн байх; 
3.Үйл ажиллагаанд 
хэвшсэн байх. 

Удирдлагаас шийдвэр 
гаргах үйл явцад 
мэргэжлийн зөвлөл, 
хороодын бодит 
оролцоо бий болох 
боломжийг бүрдүүлсэн 
байх 

1.”Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК 
Захирлын зөвлөлийн ажиллах журамд цалин хөлс, 
нийгмийн асуудал шийдвэрлэхэд Үйлдвэрчний 
эвлэлийн хороог оролцуулахыг тусгасан. Заалтын 
хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 
 
2.“Шивээ-Овоо” ХК 
Гүйцэтгэх захирлын 2009 оны А/236-р тушаалаар 
“Захирлын зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг батлан 
мөрдөж байна. Үйл ажиллагааны чиглэлээр тухай 
хэлэлцэж буй асуудалд хамаарах байгууллагын 
мэргэжлийн комиссыг оролцуулах, тэдний дүгнэлтийг 
үндэслэн шийдвэрлэхээс гадна хөдөлмөрлөх эрхтэй 
холбогдсон нийгмийн хамгааллын асуудлаар 
ҮЭХорооны саналыг урьдчилан авах, шаардлагатай 
үед биеэр оролцуулж шийдвэр гаргах байдал хэвшсэн. 
 
3.”Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК 
Компанийн захиргаа, ҮЭХ-ны хооронд 2010-2012 оны 
Хамтын гэрээнд заасны дагуу ҮЭХ-ны даргыг Захирлын 
зөвлөлийн гишүүнээр томилон ажиллуулж байгаа ба 
удирдлагаас шийдвэр гаргах үйл явцад гэрээний дагуу 
ҮЭХ-ны оролцоог ханган ажиллаж байна.

ТУЛГУУР ЗАРЧИМ 2. ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ШУДАРГА БАЙДЛЫГ ХАНГАХ 

Зорилт 2. Шударга ёс, эрхэмлэх зүйлс болон ёс зүйн хэм хэмжээг дээшлүүлэх 



5. 

Төрийн өмчийн аж 
ахуйн нэгжүүдийн 
төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн 
гишүүдийн болон 
гүйцэтгэх захирал, 
дэд захирал зэрэг 
удирдах 
ажилтнуудын ёс зүйн 
дүрмийг ТӨХ-той 
хамтран батлан 
мөрдүүлэх 

4-6 
дугаар   
сар 

1.Ашиг сонирхлын 
зөрчлөө мэдүүлэх, 
төрийн байгууллага, 
албан хаагчид, улс 
төрийн нам, улс 
төрчидтэй харилцах, 
тэдэнд хандив үзүүлэх 
зэрэг авлигаас 
урьдчилан 
сэргийлэхтэй 
холбоотой 
зохицуулалтуудыг 
тусгасан байх. 

Төрийн өмчийн аж 
ахуйн нэгжүүдийн 
төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн гишүүд, 
гүйцэтгэх захирал, дэд 
захирал зэрэг удирдах 
ажилтнуудын ёс зүйд 
хяналт тавих бодит 
боломж бүрдэх 

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит 
болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн 
албан тушаалтны ёс зүйн журмын төслийг яамнаас 
боловсруулж санал авахаар Төрийн өмчийн хороонд 
хүргүүлсэн. Мөн Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журмын 
төслийг боловсруулж санал авахаар хамтатган 
хүргүүлсэн. 
Уг Ёс зүйн журмын төсөлтэй холбогдуулан хоёр талын 
холбогдох хүмүүс уулзаж, энэ асуудлыг Төрийн өмчийн 
хорооны 2010 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 166 
дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан 
“Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, төрийн өмчит болон 
төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн захирал, 
гүйцэтгэх захиралтай гэрээ байгуулах, гэрээний 
биелэлтийг тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний аргаар дүгнэх, 
урамшуулал олгох журам” болон түүнтэй байгуулах 
хөлсөөр ажиллах гэрээ, контрактад тусгах нь зүйтэй 
гэж үзсэн. Иймд саналыг хүргүүлээд байна. 
Яамны Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 
даргын 2011 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 03 
дугаар тогтоолоор яамны орон тооны бус Ёс зүйн 
хороог байгуулан ажиллаж байна. 
 
1.Хэрэгжүүлэгч агентлаг Ашигт малтмалын газар 
Газрын даргын 2011 оны 03 дугаар сарын 22-ны 
өдрийн 91 дүгээр тушаалаар Ёс зүйн хороо байгуулан 
ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд эрхэлсэн ажилдаа 
алдаа дутагдал гаргасан 1 ажилтанд Ёс зүйн 
зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн сахилгын шийтгэл 
ногдуулсан. 
 
2.Хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрчим хүчний газар 
Газрын даргын 2011 оны 04 дүгээр сарын 29-ний 
өдрийн 77 дугаар тушаалаар Ёс зүйн зөвлөлийг 
байгуулан ажиллаж байна. 
 
3.Эрчим хүчний зохицуулах газар 
Газрын ажилтан, албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 
зарим заалтыг нийтэд ил байршуулсан. Ёс зүйн 
дүрмийг жил бүрийн эхэнд нийт ажилтнуудад 
танилцуулж байна. Шинээр орсон 3 ажилтанд дүрмийг 
танилцуулаад байна. 2011 онд ёс зүйн зөрчил гаргасан 
ажилтан байхгүй байна. 
 

6. 

Ёс зүйн дүрмийн 
хэрэгжилтэд хяналт 
тавих үүрэг бүхий ёс 
зүйн зөвлөлийг 
Төрийн өмчийн 
хороотой хамтран 
байгуулах 

6 дугаар  
сар 

1.Ёс зүйн зөвлөлийг 
Төрийн өмчийн 
хороотой хамтран 
байгуулсан байх. 



4.“Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ХК 
Гүйцэтгэх захирлын 2011 оны 03 сарын 10-ны өдрийн 
А/14 дүгээр тушаалаар Ёс зүйн дүрмийг баталж, нийт 
ажлын байруудад байршуулсан. Мөн тушаалаар Ёс 
зүйн хороог 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, 
ирсэн өргөдлийн дагуу 2 удаа хуралдаж, холбогдох 
шийдвэрийн гаргав. Мөн Ёс зүйн хороо нь өргөдөл, 
гомдлыг хүлээн авах хайрцаг ажиллуулж ирсэн санал 
гомдлыг шийдвэрлэн архивлаж байна.  
 
5.”Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц” ТӨХК 
Ажилчдын ёс зүйн хэм хэмжээнд хяналт тавих 
зорилгоор 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй орон тооны бус 
комисс байгуулсан. 
 
6.“Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК 
Компанийн захирлын 2011 оны 04 дүгээр сарын 11-ний 
өдрийн 118 дугаар тушаалаар “Ёс зүйг сахиулах, 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг эрхлэх орон 
тооны бус зөвлөл”-ийг байгуулан ажиллаж байна. 
Гүйцэтгэх захирлын 2012 оны 01 дүгээр сарын 03-ны 
өдрийн 4 дүгээр тушаалаар “Ажилтан, албан хаагчдын 
ёс зүйн дүрэм”, “Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг 
тус тус батлан мөрдөж байна.   
 
7.”Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК 
Гүйцэтгэх захирлын 2011 оны 220 дугаар тушаалаар Ёс 
зүйн дүрмийг шинэчлэн баталж, хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна. Мөн Гүйцэтгэх захирлын 2011 оны 101 
дүгээр тушаалаар ажилтнуудын тангарагийг баталж, 
дотоод журмын холбогдох хэсэгт тусгасан. 
2011 онд компанийн харьяа нэгжүүдээс ёс зүйн зөрчил 
гаргасан 15 ажилтанд сахилгын шийтгэл ногдуулсан. 
 
8.”Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК 
Компанийн ажилтны Ёс зүйн дүрмийг бүх ажилтнуудад 
болон шинээр орсон ажилтнуудад танилцуулах ажлыг 
тогтмол гүйцэтгэж байна. Тараах материалаар хэвлэж 
тараасан. 
Бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлттэй холбогдуулан 
Гүйцэтгэх захирлын 2011 оны 09 дүгээр сарын 20-ны 
өдрийн А/125 дугаар тушаалаар Ёс зүйн зөвлөлийг 
шинэчлэн баталж, ажиллах дүрмийг боловсруулж, 
хэрэгжүүлж ажиллахыг даалгасны дагуу ажиллаж 



байна. Ёс зүйн зөвлөлийн хурлыг улирал тутам хийж, 
эрсдэл бүхий албан тушаалтнуудын ажил үүргийн 
талаар хэлэлцэж, зөвлөмж өгч ажиллаж байна.  
 
9.”Дарханы дулааны сүлжээ” ХК 
“ДДС” ХК-ийн ажилтнуудад ёс зүйн хэм хэмжээ, 
хариуцлага, шударга, шуурхай байдлын түвшинг ажлын 
үр дүнг дүгнэх гол үзүүлэлтийн нэг болгох-Ажлын үр 
дүнг дүгнэх үзүүлэлт болгон журамт тусгав. 
ТУЗ-ийн гишүүдийн болон гүйцэтгэх захирал, дэд 
захирал зэрэг удирдах ажилтны ёс зүйн дүрмийг 
батлан мөрдүүлж байна.Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтэд 
хяналт тавих үүрэг бүхий Ёс зүйн зөвлөлийг байгуулан 
ажиллаж байна. 
 
10.”Багануурын дулааны станц” ХК 
Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажилтнуудын ёс зүйн хэм 
хэмжээний шаардлагыг тусгасан. Ажилтнуудын ёс зүйн 
хэм хэмжээний дүрмийг батлан мөрдүүлж байна. 
 
11.”Багануур” ХК 
Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар 3 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй Ёс зүйн хороог байгуулсан. 
Компанийн бизнесийн ёс зүйн дүрмийг боловсронгуй 
болгох талаар ажиллаж байна. 
Ажилтнуудтай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээнд ёс зүйн 
зөрчил гаргахгүй, шударга ажиллах талаар заалт 
оруулж, үр дүнг дүгнэх шалгуур үзүүлэлт болгосон. 
 
12.“Шивээ-Овоо” ХК 
Компанийн дүрэм, хөдөлмөрийн дотоод журамд ёс 
зүйн хэм хэмжээний холбогдох заалтыг хөдөлмөрийн 
сахилгын зөрчилд хамааруулан тусгасан. Компанийн 
эрх бүхий албан тушаалтны ажилд үнэлэлт өгөх 
зорилгоор үнэлгээний хуудсаар нууцаар санал авсан. 
 
13.“Дулааны цахилгаан станц-3” ТӨХК 
Байгууллагын хэмжээнд мөрдөж буй дүрэм, журмын 
жагсаалтыг гаргаж, шинээр ИТА, ажилчдын ёс зүйн 
дүрмийг батлан гаргаж, 2012 оны 01-р сарын 01-ний 
өдрөөс мөрдөж байна. Дүрмийг нийт ажилтнуудад 
танилцуулж, мөн өөрийн компанийн “Эхлэл” сониноор 
сурталчлав. 
 



14.”Дулааны цахилгаан станц-4” ТӨХК 
Төлөвлөгөөний дагуу Гүйцэтгэх захирлын зөвлөлийн 
хурал буюу багийн гишүүдээр зангиагүй уулзалтаар “Ёс 
зүйн дүрэм”, “Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам”, 
“Авлигын эсрэг мэдэгдлийг хэлэлцэн баталж, нийт 
ажилтнуудад уншиж танилцуулав.  
 
15.”Эрдэнэс МГЛ” ХХК 
Ажилтнуудаас өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа дагаж 
мөрдөх ёс зүйн хэм хэмжээг дотоод журамд тусган 
мөрдүүлж байна. Ажилтнуудын дунд авлигын эсрэг 
хууль тогтоомж, ёс зүй, сонирхлын зөрчлийн талаар 
сургалтыг тогтмол явуулж байна. 
 
16.”Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ” ТӨХК 
Ажилтнуудтай байгуулж байгаа хөдөлмөрийн гэрээнд 
мэргэжлийн болон харилцааны ёс зүйн хэм хэмжээг 
мөрдөж ажиллах талаар тусган хэрэгжүүлж байна. 

7. 

Төрийн өмчийн аж 
ахуйн нэгжүүдийн 
төлөөлөн удирдах 
зөвлөл дэх төрийг 
төлөөлөн ажиллаж 
байгаа гишүүдийн 
нэрсийн жагсаалтыг 
гаргаж, өөрчлөлт 
хөдөлгөөнийг тухай 
бүрт нь хийж, 
байгууллагын цахим 
хуудсанд байрлуулан 
олон нийтэд нээлттэй 
мэдээлэх 

3 дугаар  
сар 

1.Тухай бүр олон 
нийтэд нээлттэй 
мэдээлсэн байх. 

Төрийн үйл 
ажиллагааны нээлттэй 
байдлыг хангахад 
бодит дэмжлэг болсон 
байх 

1.”Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК 
ТУЗ-ийн болон Захиргааны зөвлөлийн гишүүдийн 
танилцуулгыг цахим хуудсанд байршуулсан. Мөн 
шинэчлэгдсэн гишүүдийнхийг байршуулав. 
 
2.“Шивээ-Овоо” ХК 
Хийгдэж байгаа. 
 
3.“Дулааны цахилгаан станц-3” ТӨХК 
Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн нэр болон албан 
тушаалыг “Эхлэл” сонин, цахим хуудсанд тогтмол 
байршуулж, өөрчлөлт хөдөлгөөнийг тогтмол хийж 
хэвшсэн. 
 
4.”Дулааны цахилгаан станц-4” ТӨХК 
Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн нэрсийн жагсаалтыг 
гаргаж, өөрчлөлт хөдөлгөөнийг тухай бүр байгууллагын 
цахим хуудсанд байршуулсан болно. 
 
5.”Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК 
Компанийн цахим хуудсанд холбогдох мэдээллийг 
тогтмол оруулж баяжуулж ажиллав. 
 
6.”Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК 
Шинээр томилогдсон компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, 
Захирлын зөвлөлийн гишүүдийн нэрс, албан тушаалын 



талаархи мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулав. 
 
7.”Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК 
ТУЗ-ийн гишүүдийн нэрсийн жагсаалт гаргаж, өөрчлөлт 
хөдөлгөөнийг тухай бүр цахим хуудсанд байршуулж 
байна.

8. 

Өөрийн чиг үүрэгтэй 
ижил төстэй ажлыг 
давхар эрхлэх, ажил 
хэргийн холбоотой 
байгууллага, 
иргэдтэй хувийн 
харилцаа тогтоохтой 
холбоотой 
зохицуулалтыг 
холбогдох дүрэм 
журамд тусгах, 
хэрэгжилтийг хангах 
механизмыг 
бүрдүүлэх 

3-4 
дүгээр 
сар 

1.Холбогдох дүрэм, 
журамд тусгасан байх; 
2.Хэрэгжилтийг хангах 
механизмыг 
бүрдүүлсэн байх. 

Албан хаагчдын ёс 
зүйд хандах хандлага,  
мэдрэмж дээшилсэн 
байх  

1.Эрчим хүчний зохицуулах газар 
“ЭХЗГ-ын ажилтан, албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн 
3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 дахь заалтуудад тусгасан. 
  
2.”Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК 
Хөдөлмөрийн гэрээ, Хөдөлмөрийн дотоод журамд 
тусгасан. Орлон ажиллах журам боловруулан 
ажилласан. 
3.”Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем” ТӨХК 
Компанийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн гэрээнд 
тусгахаар ажиллаж байна. 
 
4.”Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК 
Ёс зүйн дүрэм, Авлигатай тэмцэх чиглэлээр дагаж 
мөрдөх журамд тусгаж, эдгээрийг зөрчсөн ажилтнуудад 
хариуцлага тооцох талаарх заалтыг хөдөлмөрийн 
гэрээнд оруулав. 

9. 

Ажлын байрны сул 
орон тоонд тохирох 
чадвар, шаардлагыг 
сайтар тусгах, 
томилгоог хууль 
тогтоомжийн дагуу 
зохион байгуулах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх 

Жилдээ 
1.Хууль тогтоомжийн 
шаардлагыг хангасан 
байх. 

Хуулийн хэрэгжилт 
хангагдсан байх 

1.Хэрэгжүүлэгч агентлаг Ашигт малтмалын газар 
Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолыг 
үндэслэн Ашигт малтмалын газрын даргын 2011 оны 
01 дүгээр сарын 25-ны өдөр "Агентлагын албан 
хаагчдын албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 
тогтоох тухай" 26 дугаар тушаалаар шинэчлэн 
тогтоосон. 
Батлагдсан удирдамжийн дагуу Агентлагийн бүх 
хэлтэс, тасаг, албан хаагчдын ажлын байранд зураг 
авалт хийж ажлын ачаалал, нягтрал, орон тооны 
зохистой харьцааны талаар зөвлөмж гаргасан. 
 
2.“Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК 
2011 онд 25 ажилтныг сонгон шалгаруулж ажилд авав. 
 
3.”Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ” ТӨХК 
Компанийн хэмжээнд хүний нөөцийн иж бүрэн 
программыг худалдан авч ашиглаж байна. Ингэснээр 
хүний нөөцийн талаарх иж бүрэн судалгаа хийх 
боломжтой болж байгаа юм. Шинээр ажилд авах 
хүмүүсийг холбогдох алба хэлтсийн дарга нарт 



танилцуулан саналыг авсны үндсэн дээр Гүйцэтгэх 
захирлын зөвлөлийн хуралаар оруулж нээлттэй 
хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж байна. 
 
4.”Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем” ТӨХК 
2011 онд аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний 
хэлтэстэй хамтран ажиллаж тус байгууллагад 
бүртгэлтэй ажил идэвхтэй хайгч иргэдээс сонгон 
шалгаруулалт хийж холбогдох ИТА-ыг оролцуулан 
мэргэжлийн болон компьютер, хууль эрх зүйн 
мэдлэгээр шалгалт авч системийн хэмжээнд 24 
ажилтныг шинээр авав. 
 
5.”Багануур” ХК 
Ажилтныг ажилд авах сонгон шалгаруулалтын журам 
боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
 
6.”Шивээ-Овоо” ХК 
Энэ асуудал нь хөдөлмөрийн дотоод журмаар 
зохицуулагдаж байгаа бөгөөд ажилтнуудыг тогтвор 
суурьшилтай ажиллуулах зорилгоор болон мэргэжил 
мэдлэгийг нь харгалзан нийт 71 хүнийг шинээр авч 
ажиллуулав. 
 
7.”Дулааны цахилгаан станц-4” ТӨХК 
Хөдөлмөрийн гэрээ цуцлагдаж ажлаас халагдсан 
ажилтны оронд орох иргэдийг тухайн ажлын байранд 
тохирох эсэх талаар тухай бүр ерөнхий болон 
мэргэжлийн мэдлэгийн хүрээнд сонгон шалгаруулалт 
явуулж, иргэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж ажилд 
авах явдал тогтмолжсон. 
 
 8.”Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК 
Ажлын байр тус бүрийг ажлын байрны тодорхойлолтыг 
шинэчлэн боловсруулж, ажлын гүйцэтгэлд нь хяналт 
тавин ажиллаж байна. 
Сул орон тооны зарыг Фм радиогоор нийтэд зарлах, 
шаардлагын дагуу Мэргэжлийн сургуулиудаар зарлан 
мэдээлж байгаа ба мөн анкетаа өгсөн хүмүүсээс 
шаардлага хангасныг нь Захирлын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, сонгон шалгаруулж байна. 
 
9.”Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв” ТӨҮГ 
Батлагдсан орон тооны хүрээнд захирлын зөвлөлийн 



хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэсний үндсэн дээр 6 
ажилтан шинээр авч, 2 хүнийг өөрийнх нь хүсэлтээр 
ажлаас чөлөөлж, 1 хүнийг хөдөлмөрийн сахилга ноцтой 
зөрчсөний улмаас ажлаас халав. 
 
10.”Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК 
Хууль тогтоомжоос гадна “Хүний нөөцийг бүрдүүлэх, 
дадлагажуулах, дэвшүүлж ажиллах журмыг 
боловсруулж, түүнд холбогдох зохицуулалтыг тусгав. 

10. 

Жижиг хэмжээний 
төлбөр төлөх 
зөвшөөрөл өгөхөөс 
томоохон хэмжээний 
зардал гаргах 
гэрээнд гарын үсэг 
зурах хүртэлх бүх 
шатны шийдвэр 
гаргах үйл 
ажиллагааг хариуцан 
ажиллаж байгаа 
ажилтан, албан 
тушаалтны 
жагсаалтыг гаргаж, 
тэдний үйл 
ажиллагааны 
зохицуулалтыг нь 
хянан үзэж, 
шаардлагатай 
тохиолдолд 
сайжруулах, эрсдэл 
бүхий албан 
тушаалтны сэлгээ 
хийх зохицуулалтыг 
байгууллагын дотоод 
дүрэм, журамд 
тусгаж, хэрэгжүүлэх 

Эхний 
хагас жил

1.Ажилтан, албан 
тушаалтны жагсаалтыг 
гаргасан байх; 
2.Үйл ажиллагааных нь 
зохицуулалтыг хянан 
үзэж, сайжруулах; 
3.Эрсдэл бүхий албан 
тушаалтны сэлгээ хийх 
зохицуулалтыг 
холбогдох дүрэм, 
журамд тусгасан байх. 

Албан тушаалтнаас үл 
хамаарсан тогтолцоог 
төлөвшүүлэхэд 
дэмжлэг болсон байх   

1.”Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК 
1.Албан тушаалтны жагсаалт гаргасан. 
2.Үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьдаг. 
3.Эрсдэл бүхий албан тушаалтны сэлгээ хийх 
зохицуулалтыг “Хүний нөөцийг бүрдүүлэх, 
дадлагажуулах, дэвшүүлж ажиллах журмыг 
боловсруулж, түүнд тусгав. 
дотоод журамд тусгав. 
4.Үнэлгээний хорооны 3 гишүүнийг сургалтанд 
хамруулснаас 1 нь А/3 сертификат авав. 
 
2.”Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ХК 
Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажлын байрыг тогтоож, 
тухайн салбар нэгжийн удирдлагын зүгээс хяналт 
тавин ажиллаж байна. 
 
3.”Багануур” ХК 
Авлигад өртөх магадлалтай нэгжийн судалгаа авч 
эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийх ажлаа 
төлөвлөөд байна.  
 
4.”Шивээ-Овоо” ХК 
Худалдан авалтын гэрээнд оролцох албан тушаалын 
жагсаалтыг баталсан бөгөөд тухайн албан 
тушаалтнууд компанийг төлөөлөн гэрээ байгуулж 
байна. 
 
5.”Дулааны цахилгаан станц-4” ТӨХК 
Авлигад өртөх эрсдэл бүхий албан тушаалтнуудын 
жагсаалтыг гаргаж, авлигатай тэмцэх хүсэл 
эрмэлзлэлээ илэрхийлж нийт ИТА-ны зөвлөлгөөн дээр 
мэдэгдэл хийв. 
Эрсдэл бүхий албан тушаалтны сэлгээ хийх 
зохицуулалтыг Хөдөлмөрийн дотоод журмын 7 дугаар 
зүйлд “Иргэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, ажилд 



авах, хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар болох цуцлах, 
ажлаас халах” гэж оруулав. 
Авлигын эсрэг мэдэгдэл хийх албан тушаалтнууд 
болон хөрөнгө захиран зарцуулах, худалдан авах 
ажиллагааг удирдан зохион байгуулах асуудал 
хариуцаж буй албан тушаалтнуудыг авлигаас ангид 
ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор ажилласан 
жил /5-аас дээшгүй/-ийг харгалзан Гүйцэтгэх захирал 
ажилтныг өөр ажил, албан тушаалд ажиллуулах 
асуудлыг эрх хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэрлэнэ” гэж 
нэмэлтээр оруулав. 
 
6.”Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК 
Гүйцэтгэх захирлын 2011 оны 524 дүгээр тушаалаар 
“Ажилтнуудын хөдөлгөөнийг зохицуулах журам”-ыг 
шинэчлэн баталсан.  
Мөн 220 дугаар тушаалаар Хөдөлмөрийн дотоод 
журамд ажилтнуудыг сэлгэн ажиллуулах талаар заалт 
нэмэлтээр оруулав.  
2011 онд харьяа нэгжүүдийн нягтлан, нярав нарын 
ажлын байрыг хооронд нь сольж шилжүүлэв.   
 
7.”Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК 
Албан тушаалтнуудын ажлын байрыг шилжүүлэн 
ажиллуулж, ажлын байрыг нь сэлгэх арга хэмжээг 
тогтмол зохион байгуулж, энэ дагуу тухайн ажлын 
байранд тохирох хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын байрны 
тодорхойлолт, холбогдох дүрэм журмыг танилцуулж 
байна. 
Мөн Ёс зүйн зөвлөлийн хурлаар оруулж, ажлын 
гүйцэтгэлийн талаар хэлэлцэж, зөвлөмж өгч байна. 

ТУЛГУУР ЗАРЧИМ 3. ТОГТОЛЦООНЫ ШУДАРГА БАЙДЛЫГ ХАНГАХ 

 Зорилт 3. Төрийн байгууллагад мөрдөгдөж буй хүнд суртал, чирэгдэл учруулсан дүрэм, журмыг нягтлан үзэж,  
шаардлагатай тохиолдолд хүчингүй болгох ажлыг зохион байгуулах 

11. 

Салбарын хэмжээнд 
болон үйл 
ажиллагаандаа 
мөрдөж байгаа 
дүрэм, журам, 
шийдвэрийн 
жагсаалтыг гаргаж, 
хүнд суртал, 

3-5 
дугаар 
сар 

1.Жагсаалтыг гаргасан 
байх; 
2.Дүрэм, журам, 
шийдвэрийг хянан 
үзсэн байх. 
3.Өөрийн эрх 
хэмжээний хүрээнд 
шийдвэрлэх; 

Иргэн, албан 
тушаалтанд үзүүлэх 
төрийн үйлчилгээний 
шуурхай байдалд 
бодит дэмжлэг болсон 
байх 

1.Хэрэгжүүлэгч агентлаг Ашигт малтмалын газар 
Агентлагийн хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа дүрэм, 
журам, хууль эрх зүйн актуудыг нэгтгэн хэвлэж албан 
хэрэгцээнд тараагаад байна. Өөрийн байгууллагын 
HYPERLINK ‘’http://www.mram.gov.mn’’ сайтанд 
холбогдох хууль тогтоомжуудыг баталсан этгээдээр нь 
ялгаж байршуулсан. 
Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн 



чирэгдэл учруулсан 
эсэхийг хянан үзэх, 
өөрийн эрх 
хэмжээний хүрээнд 
шийдвэрлэх, 
холбогдох эрх бүхий 
байгууллагад 
шийдвэрлүүлэхээр 
санал хүргүүлэх  

4.Холбогдох эрх бүхий 
байгууллагад саналаа 
тавьж шийдвэрлүүлсэн 
байх. 

найруулгын төслийг боловсруулах ажлын хэсгийн 
хэлэлцүүлэгт оролцож, ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрөл олгох, бүртгэх асуудлаар төсөлд тусгуулах 
тодорхой зарим саналыг бичгээр хүргүүлсэн. Үүний 
дотор тусгай зөвшөөрөл олгох болон олгохыг 
хориглосон, хязгаарласан газрын талбайн техникийн 
шаардлага нэг байх буюу уул уурхайн кадастрыг 
бүхэлд нь нэгж талбарын дагуу бүртгэх, шилжүүлэх 
саналыг холбогдох мэргэжлийн төрийн болон төрийн 
бус байгууллагуудад явуулснаас саналыг тусгасан. 
 
2.Хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрчим хүчний газар 
Үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш нийт 32 дүрэм журам 
боловсруулан мөрдөж ажиллаж байна. Эдгээр 
журмуудын жагсаалтыг гаргаж нягтлан судалж байна.  
 
3.“Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК 
Салбарын хэмжээнд болон үйл ажиллагаандаа мөрдөж 
байгаа дүрэм, журам, заавар, дэгийн жагсаалтыг 
шинэчлэн гаргасан. Байгууллагын даргын баталсан эрх 
актыг шинэчлэх шаардлагатай эсэхийг хянаж байна. 
 
4.”Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ” ТӨХК 
Компанийн дотоод үйл ажиллагаанд мөрдөж байгаа 
дүрэм, журам, заавруудыг өөрчлөх, хүчингүй болгох, 
шинэчлэх арга хэмжээг авч байна. 
 
5.”Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем” ТӨХК 
Компанийн хэмжээний нийт дүрэм журмын жагсаалтыг 
гаргаж байна. 
 
6.”Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК 
Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа дүрэм журам 
шийдвэрийн жагсаалтыг гаргаж хянан үзэх, 
шаардлагатай тохиолдолд хүчингүй болгох ажлыг 
зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулж, ажлыг 
эхлүүлээд байна.  
Бүтцийн өөрчлөлттэй уялдуулан Техникийн нөхцөл 
олгох комиссыг шинээр томилж, Техникийн нөхцөл 
олгох журмыг шинээр боловсруулж ажиллахыг үүрэг 
болгоод байна. 
Мөн Засвар шинэчлэлтийн ажилд техник хяналт тавьж 
ажиллах журам, Борлуулалтын орлогод бэлэн мөнгө 
авахад мөрдөх журам, Дулааны эрчим хүчээр хангах, 



хэрэглэх гэрээг байгуулахад баримтлах журмыг тус тус 
шинэчлэн боловсруулж, мөрдөн ажиллаж байна. 
Жил бүрийн халаалтын улиралд хийдэг “Дулааны 
эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ” түүнийг 
дагасан элдэв акт, бичиг баримт бүрдүүлдгийг 
багасгаж, гэрээг 5 жилээр байгуулан ажиллаж байна. 
 
7.“Шивээ-Овоо” ХК 
Компанийн үйл ажиллагааг хууль эрх зүйн хүрээнд 
явуулах зорилгоор ЗГ-ын 2006 оны 160-р тогтоолыг 
хэрэгжилтийг хангах хүрээнд үйл ажиллагаанд 
хэрэглэгдэх хууль тогтоомжийн жагсаалтыг 2011 онд 
шинэчлэснээс 69 хууль, УИХ-ын 8, ЗГ-ын 57 тогтоол, 
Ерөнхийлөгчийн 2, салбар яамны сайдын 75, ГД-ын 5 
нийт 214 шийдвэр байгааг эмхтгэл гарган, хэлтэс, алба, 
хэсгүүдэд тараахаар бэлтгэж байна.  
2009 оны 09 сараас эхлэн дотооддоо мөрдөгдөх дүрэм, 
журам, зааврыг жагсаалт гарган баталснаар шинэчлэн 
3, шинээр 26 журам боловсруулсны 10-ыг 2011онд 
шинэчлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөж байна. 
8.”Дулааны цахилгаан станц-4” ТӨХК 
Дүрэм, журмыг судлан санал авах шатандаа явж 
байна. 
 
9.”Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК 
2011 онд Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар 39 журам, 
зааврыг шинэчлэн боловсруулав. Түгээх үйл 
ажиллагаанд мөрдөх дэг жаяг батлагдсан. Журмын 
төсөлд холбогдох нэгжүүд, захирлын зөвлөлийн 
гишүүд, хуулийн зөвлөхөөс санал авч гарын үсэг 
зуруулан гаргасан саналыг хурлаар хэлэлцэж шийдвэр 
гаргадаг зарчмыг мөрдөж ажиллав. 
 
10.”Эрдэнэс МГЛ” ХХК 
Компанийн өөрчлөлт, зохион байгуулалтад тохируулан 
дүрмийн төслийг боловсруулан журмуудыг шинэчлэх 
ажил хийгдэж байна. 
 
11.Эрчим хүчний зохицуулах газар 
Газрын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа дүрэм журмуудыг 
хянан үзэж, давхардсан, зайлшгүй нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах шаардлагатай болон заавал байх 
шаардлагагүй хүчингүй болгох дүрэм журмуудыг 
нэгтгэн ажлыг дэс дараатай хэрэгжүүлснээс 22 дүрэм 



журам үйлчилж байсныг 10 болгон өөрчлөн ажиллаж 
байна. Дүрэм журмуудыг нэгтгэж ном болгов. 
 
12.”Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК 
Жагсаалт гаргаж цахим хуудсанд байршуулсан. 

 Зорилт 4. Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх 

12. 

Төрийн ямар 
үйлчилгээг цахим 
хэлбэрээр явуулахаа 
тогтох, бэлтгэлийг 
хангах, цахим 
хэлбэрээр үйлчилгээ 
үзүүлэх 

3-5 
дугаар 
сар 

1.Цахим хэлбэрээр 
үзүүлэх үйлчилгээний 
жагсаалтыг гаргаж, 
цахим хэлбэрээр 
үзүүлэхээр 
шийдвэрлэсэн байх; 
2.Бэлтгэлийг хангах 
төлөвлөгөө гаргаж, 
ажиллах; 
3.Цахим хэлбэрээр 
үзүүлэх төрийн 
үйлчилгээг үйл 
ажиллагаандаа 
нэвтрүүлсэн байх. 

Иргэн, албан 
тушаалтанд үзүүлэх 
төрийн үйлчилгээний 
шуурхай байдалд 
бодит дэмжлэг болсон 
байх 

1.Хэрэгжүүлэгч агентлаг Ашигт малтмалын газар 
2011 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр өөрийн 
байгууллагын { HYPERLINK "http://www.mram.gov.mn" } 
сайтад Ашигт малтмалын тухай хууль болон бусад 
холбогдох хуулиудыг болон Улсын Их хурал, Засгийн 
газрын тогтоол, Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд, 
агентлагын даргын тушаалуудаар батлагдсан дүрэм 
журам, заавруудыг байршуулсан. 
2011 оны 4 сарын эхээр Вэб сайтны шинэ хувилбарыг 
ажилд оруулсан. Уг сайтын мэдээ мэдээллийг илүү 
хурдан байршуулдаг болсноор хандах хэрэглэгчдийн 
тоо мэдэгдэхүйц өссөн. Хуучин сайтын ажиллах байхад 
сард дунджаар 3000-5000 хэрэглэгч хандаж, өдөрт 200-
300 хүн ордог байсан хандалт шинэ вэб сайт 
ашиглалтад орсноос хойш өдөрт 800-1500, сардаа 
20000-35000 хүн ханддаг болсон. Шинэчлэгдсэнээс 
хойш өнөөдрийг хүртэл 67000 орчим хүн хандсан 
байна. Байгууллагын вэб сайт дээр 1 дүгээр сараас 12 
сарын хооронд нийт 250 гаруй мэдээ, мэдээлэл нэмж 
оруулсан. 
2010 оны 04-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Уул уурхайн 
компьютержсэн кадастрын системийг ГУУКХ-ийн үйл 
ажиллагаанд нэвтрүүлж эхэлсэн ба ингэснээр МУ нь 
эрх зүйн орчинд бүрэн нийцсэн дэлхийн тэргүүний 
кадастрын системтэй болоод байна. Өдөр тутмын үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлж эхэлснээр кадастрын 
үйлчилгээний ил тод байдал улам сайжирч, 
мэргэжилтний гар ажиллагаанаас үүднээс алдаа, 
зөрчил арилж, хэрэглэгч өргөдөл гаргах чөлөөтэй 
талбайг олж давхцлыг автоматаар шалган кадастрын 
зургийг бэлдэж улмаар хэрхэн бүртгэж байгааг харах, 
аль шатанд байгааг нь шалгах бүрэн боломжтой 
болсон. 
 
2.Хэрэгжүүлэгч агентлаг Газрын тосны газар 
ОХУ-ын Архивын агентлагийн дэргэдэх Архив зүй, 
баримт бичиг судлалын хүрээлэнд 2011 оны 5 дугаар 



сарын 30-наас 6 дугаар сарын 06-ны хооронд зохион 
байгуулагдсан архив, бичиг хэргийн ажилтнуудын 
мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад ЗУХ-ийн архив, бичиг 
хэргийн эрхлэгч Л.Оюунгэрэл хамрагдав. 
Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материалын 
жагсаалтыг байршуулсан бөгөөд цахим хэлбэрээр 
мэдээллээ буцаан явуулах боломжтой болсон давуу 
талтай. 
 
3. Хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрчим хүчний газар 
Гомдол мэдээллийг цахим хэлбэрээр авах нөхцлийг 
бүрдүүлж ажиллав. 
 
4.Эрчим хүчний зохицуулах газар 
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс холбогдох мэдээллийг 
хүлээн авч мэдээллийн сан бүрдүүлэх, мэдээлэл 
солилцох ажлыг онлайнаар гүйцэтгэх “Цахим 
мэдээллийн систем” бичил төслийг өөрийн 
ажилтнуудын нөөц бололцоонд тулгуурлан хийж, 
ашиглалтад оруулав. Төслийн хүрээнд системийн 
хөгжүүлэлтийн модиулууд болох өглөг, авлага, 
нүүрсний төлбөр, цахилгаан эрчим хүчний алдагдал, 
дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүчний хэсгүүд 
хийгдсэн ба системийн хөгжүүлэлт дуусч 100 хувь 
амжилттай тестлэгдсэн. Системийн ашиглалтын гарын 
авлага гаргаж, 12 дугаар сарын 02-ны өдөр тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигчдийн холбогдох ажилтнуудыг 
хамруулсан сургалт зохион байгуулав. 
11 сарын тайлан мэдээнүүдийг онлайнаар амжилттай 
авсан. Мөн төслийн хүрээнд газрын хэмжээн дэх 
интернэтийн сүлжээг бүрэн шинэчилсэн. Түүнчлэн 
дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан серверийн өрөөг 
зохих стандартын дагуу тохижуулав. 
 
5.”Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК 
Цахим хэлбэрээр үзүүлэх үйлчилгээг үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлж байна. 
 
6.”Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК 
Төвлөрсөн дулаан хангамжид шинээр холбогдох 
техникийн нөхцөл олголтын үйл ажиллагаа, хэрэгцээтэй 
мэдээллийг нээлттэй, ил тод болгож, иргэд, олон нийтэд 
түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор үйлчилгээг онлайн 
хэлбэрт шилжүүлж, техникийн нөхцөл олголтын цахим 



хуудсыг хийж нэвтрүүлээд байна. Үүний ач холбогдол 
нь дулаан хангамжийн өнөөгийн байдал, хэтийн 
төлөвийн тухай ойлголтыг иргэд хэрэглэгчдэд өгөхийн 
зэрэгцээ Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн  
хүрэлцээ, ирээдүйн төлөвлөлт ямар хэмжээнд байгаа, 
дулаан хангамжид холбогдох хүсэлт гаргахын өмнө ямар 
материал бүрдүүлэх тухай тодорхой загвар мэдээллийг 
өгөх ба хүсэлт гаргасан хэрэглэгчидтэй харилцах 
харилцааг Цахим хэлбэрт шилжүүлж байгаа юм. 
Мөн өдөр тутам хэрэглэгчдийн параметрийн мэдээг 
хариуцсан байцаагч нар мессежээр тусгай утас руу 
явуулснаар тухай бүр нь дүгнэлт хийн ажиллаж байна. 
 
7.”Шивээ-Овоо” ХК 
Бэлтгэгдсэн материалыг нэвтрүүлэх бүрэн чадвартай 
болгосон. 
Видео конвекторыг 100 мВ-аас 1024 мВ болгон 
өргөтгөж, сүлжээний сервер компьютертэй болгосон. 
Компанийн хэмжээнд хүний нөөц, санхүү, 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, бараа материалын 
программуудыг шинээр боловсруулан ашиглаж эхлээд 
байна. Эдгээр программуудыг ашиглан дотоод мэдээ, 
мэдээллийг цахим хэлбэрээр дамжуулж байна.

 Зорилт 5. Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах 

13. 

Засгийн газрын 2009 
оны 143 дугаар 
тогтоолоор баталсан 
“Ил тод байдлыг 
илтгэх шалгуур 
үзүүлэлт”-ийн 
хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах 

Жилдээ 
1.Шалгуур үзүүлэлтийн 
заалт бүрийг хангаж 
ажилласан байх. 

Ил тод байдлын 
шалгуур үзүүлэлтийг 
хангаж ажилласан 
байх 

1. Хэрэгжүүлэгч агентлаг Ашигт малтмалын газар 
Иргэд байгууллагын өргөдөл гомдлыг бичиг хэрэг 
болон санал хүсэлтийн хайрцгаар авч байна. 
Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах зорилгоор 3-
р давхарт мэдээллийн самбар байршуулсан.  
2011 оны 4 сарын эхээр Вэб сайтны шинэ хувилбарыг 
ажилд оруулсан. Уг сайтын мэдээ мэдээллийг илүү 
хурдан байршуулдаг болсноор хандах хэрэглэгчдийн 
тоо мэдэгдэхүйц өссөн. Хуучин сайтын ажиллах байхад 
сард дунджаар 3000-5000 хэрэглэгч хандаж, өдөрт 200-
300 хүн ордог байсан хандалт шинэ вэб сайт 
ашиглалтад орсноос хойш өдөрт 800-1500, сардаа 
20000-35000 хүн ханддаг болсон. Шинэчлэгдсэнээс 
хойш өнөөдрийг хүртэл 80000 орчим хүн хандсан 
байна. Байгууллагын вэб сайт дээр 1 дүгээр сараас 12 
сарын хооронд нийт 250 гаруй мэдээ, мэдээлэл нэмж 
оруулсан. 



2.Хэрэгжүүлэгч агентлаг Газрын тосны газар 
Байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх аливаа тушаал 
шийдвэрийн төслийг захиргааны зөвлөлийн гишүүдэд 
танилцуулж, саналыг нь авсаны үндсэн дээр 
баталгаажуулж байгаа бөгөөд нийтэд хамааралтай 
шийдвэрүүдийг мэдээллийн самбарт тухай бүр 
байрлуулан ажиллаж байна. Дотоод журам, "Газрын 
тосны бүтээгдээхүүний төлөөлөгчийн албаны журам" 
зэргийг дотоод сүлжээнд байрлуулсан бөгөөд, 
салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа хууль, журам, 
дүрмийг байгууллагын цахим хуудсанд мөн 
байршуулаад байна. Түүнчлэн бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээний загварыг байршуулсан. 
Нээлттэй хаалганы өдрийг 2011 оны 11-р сарын 18-ны 
өдөр байгууллагын гадаах талбайд зохион байгуулснаас 
ТББ, иргэд, салбарын аж ахуйн нэгжүүд, хөрөнгө 
оруулагчид зэрэг 70 гаруй хүн оролцож, холбогдох 
мэдээллээ авсан. Уг арга хэмжээний талаар 5 хоногийн 
турш өдөр тутмын 5 сонин, 2 радио, 11 цахим хуудсаар 
нэвтрүүлсэн. 
 
1. Хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрчим хүчний газар 
Тус газрын болон хэлтэс, албадын чиг үүрэг, нийтэд 
үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээллийг 
мэдээллийн самбар, цахим хуудсанд тогтмол 
байршуулах ажлыг хариуцах орон тооны бус хэвлэл 
мэдээллийн хэсгийг тус газрын даргын 2009 оны 7 
дугаар сарын 01-ний өдрийн 107 дугаар тушаалаар 
байгуулан ажиллаж байна. 
ХОМ-ээ үнэн зөв гаргаагүй 6 албан хаагчид арга 
хэмжээ авч, мэдээллийг самбарт байршуулсан. 
 
4.”Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ХК 
Компанийн www.ees-ps.energy.mn цахим хуудсанд 
худалдан авалтын болон сар бүрийн худалдан авах 
бараа материалын жагсаалт, шинээр батлагдсан 
дүрэм, журам, бусад мэдээллийг цаг алдалгүй мэдээлж 
байна.  
 
3.”Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК 
Бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг 
хуулийн дагуу зохион байгуулж 2011 онд тендер 
шалгаруулалтыг 16 удаа, үнийн  харьцуулалтыг 114 
удаа хийж, цахим хуудсанд байршуулсан. 



5.”Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ” ТӨХК 
ТУЗ, гүйцэтгэх захирлын шийдвэрийг сар бүр 
мэдээллийн цагаар мэдээлэхээс гадна цахим хуудас, 
сар тутмын “Дамжуулах сүлжээ” сониноор дамжуулан 
төв, хөдөөгийн ажилтнууддаа мэдээлж байна. 
Ажилтнуудын орон сууц, хашаа байшингийн дэмжлэг 
тусламж олгож байгаа журмыг шинэчлэн 
боловсруулсан. ТУЗ-өөр хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж 
байна.  
 
6.”Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК 
Харьяа хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүдэд мэдээллийн 
самбар ажиллуулж хэрэглэгчдэд зориулсан гарын 
авлага, брошюр хэвлүүлэн байнга байрлуулж хэвшсэн. 
 
7.”Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК 
Үйлчилгээг хүнд суртал чирэгдэлгүй, мэдээллийг 
хүртээмжтэй болгох, үйл ажиллагаанд ил тод байдлыг 
ханган ажиллах зорилгоор компанийн удирдлага, алба 
хэлтсийн дарга нар болон үйлчилгээг хүргэхэд 
шаардлагатай албан тушаалтнуудын эрхлэх ажил үүрэг, 
өрөөний дугаар, гар утас зэргийг тодорхой бичсэн 
"Хэрэглэгч танд бид үйлчилнэ" нэртэй танилцуулга 
гаргаж, хэвлэн олшруулж, хэрэглэгчдэд тарааж байна. 
Мөн мэдээллүүдийг байгууллагын цахим хуудас болон 
дотоод сүлжээ, мэдээллийн самбараар мэдээлж байгаа 
ба цаашид шалгуур үзүүлэлтийн заалт бүрийг хангаж 
ажиллах зорилгоор Ёс зүйг сахиулах, авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх асуудлыг эрхлэх орон тооны бус 
зөвлөл байгуулж, ажиллах журамд тусган хэрэгжүүлэх 
ажлыг төлөвлөөд байна. 
 
8.”Багануур” ХК 
Компанийн захиргаанаас гарч байгаа шийдвэрүүдийг 
ил тод сурталчлан компанийн цахим хуудсаар 
ажилтнуудад хүргэж байна. Шаардлагатайг нь 
олшруулан тарааж байна. 
 
9.”Эрдэнэс МГЛ” ХХК 
Компанийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг олон 
нийтэд ил тод, нээлттэй болгох чиглэлээр цахим 
хуудасны мэдээллийг багтаамжийг нэмэгдүүлэв. 
 
 



10.Эрчим хүчний зохицуулах газар 
2011 оны эхний хагас жилийн байдлаар өдөр тутмын 8 
сонин, сайтуудад 15 мэдээлэл нийтлэл ярилцлага 
гаргаж, МҮОНРТ болон бусад телевизээр 4 удаагийн 
цуврал нэвтрүүлгийг 9 удаа явуулав.  
Зохицуулагчдын зөвлөлийн 2011 оны 05 дугаар сарын 
10-ны өдрийн 68 дугаар тогтоолоор Эрчим хүчний 
салбарт олон нийтийн боловсролыг дээшлүүлэх 
хөтөлбөрийг батлав. 
6-10 дугаар саруудад Хэрэглэгчээ сонсох аян зохион 
байгуулах хүрээнд Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Өвөрхангай, 
Архангай, Хэнтий, Дорнод аймгуудад ажиллав. 
 
11.”Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем” ТӨХК 
Нээлттэй хаалганы өдрийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 
18-нд зохион байгуулав. Санхүү, борлуулалтын 
хэлтсээс тухайн өдрийн хэрэглэгчдээс ирсэн дуудлагыг 
үнэ төлбөргүй хийж /25 дуудлага барагдуулж, 46500 
төгрөгийн үйлчилгээг үнэ төлбөргүй гүйцэтгэв/, 
төлбөрөө хугацаанд нь төлөөгүйгээс алданги 
тооцогдсон хэрэглэгчдийг алдангиас чөлөөлж, шинээр 
гэрлийн дэвтэр авч буй хэрэглэгчдэд дэвтрийн үнийг 50 
хувь хөнгөлж ажиллав. 
 
12.”Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв” ТӨҮГ 
Мэдээллийн самбарыг ажиллуулав. 
 
13.”Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК 
Шалгуур үзүүлэлтийг цех хэлтсүүдийн дарга нарт 
тарааж, үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. 
 
14.”Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК 
Шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байгууллагын цахим 
хуудсанд байршуулав. 

ТУЛГУУР ЗАРЧИМ 4. ХЯНАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Зорилт 6. Байгууллагын дотоод хяналтыг сайжруулж шударга ёсыг төлөвшүүлэх 

14. 

Байгууллагын 
бүтцийн нэгжид 
дотоод хяналтын чиг 
үүргийг хариуцуулах, 
журамлах, ажилтан, 

3-4 
дүгээр 
сар 

1.Бүцийн нэгжид 
хяналтын чиг үүргийг 
хариуцуулах, 
шаардлагатай 
тохиолдолд холбогдох 

Байгууллагын дотоод 
хяналтыг сайжруулах 

1.Хэрэгжүүлэгч агентлаг Ашигт малтмалын газар 
Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн даргын 2011 оны 05 
дугаар сарын 30-ны өдөр баталсан "Иргэд, 
байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол хүсэлт, 
санал, дүгнэлтийг шийдвэрлэж буй байдал, явц, үр 



албан хаагчдад 
танилцуулах, дотоод 
хяналт шалгалтаар 
тайлан дүгнэлт, 
зөвлөмж гаргаж, 
түүний мөрөөр арга 
хэмжээ авсан байх 

дүрэм журамд тусгах; 
2.Энэ талаар албан 
хаагчдад 
танилцуулсан байх; 
3.Хяналт шалгалтаар 
тайлан дүгнэлт, 
зөвлөмжийн мөрөөр 
арга хэмжээ авсан 
байх. 

дүнг шалгах удирдамж"-ын дагуу Уул уурхай, 
судлагааны хэлтэс, Геологи, уул уурхайн кадастрын 
хэлтэс, Нүүрс судалгааны хэлтэс, Геологи, судалгааны 
хэлтсүүдэд ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг 
хуульд заасан хугацаанд зохих журмын дагуу хариуг 
өгсөн талаар дотоодоо шалгалт хийж байна. 
 
2. Хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрчим хүчний газар 
Ёс зүйн зөвлөл энэ ажлыг зохион байгуулахаар 
төлөвлөж байна. 
 
3.”Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК 
1.Албадын дүрэмд заалт оруулсан. 
2. Албадууд албаны шинэчилсэн дүрэмтэй албан ёсоор 
танилцаж түүний мөреөр зөрчилгүй ажиллаж байна. 
3.Жилийн эцсийн байдлаар 2 ажилтанд хариуцлага тооцож, 
цалинг бууруулах арга хэмжээ авсан. 
 
4.”Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ” ТӨХК 
Компанийн алба, салбаруудын хөрөнгө оруулалт,  
санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг 
Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны хэлтсээс 
тогтмол хийж, дүнг компанийн удирдлага, гүйцэтгэх 
захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, шийдвэрийн 
мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөн 
гүйцэтгэлд нь байнгын хяналт тавьж байна. 
 
5.”Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК 
Компанийн хяналт шалгалтын хэлтэс болон удирдамж 
авсан шалгалтын комиссууд батлагдсан төлөвлөгөөний 
дагуу шалгалтыг явуулж байна. 2011 оны 3 дугаар сард 
Зуслан хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн няравын ажлыг 
шалгахад эрүүгийн шинжтэй зөрчил илэрсэн тул  
цагдаагийн байгууллагад шилжүүлсэн. 
Налайх хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвд хийсэн шалгалтаар 
удирдах ажилтнуудын гаргасан зөрчилд сахилгын 
шийтгэл ногдуулж албан тушаалыг нь бууруулсан. 
 
6.”Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК 
Авлигыг үл тэвчих үзлийг төлөвшүүлэхэд байгууллагын 
дотоод хяналтыг сайжруулах, ёс зүйг сахиулах, авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх асуудлыг эрхлэх, дотоод 
хяналтын чиг үүргийг хариуцсан Хүний нөөц, ёс зүйн 
хэлтэс, Техник хяналт, мониторингийн хэлтсийг тус тус 



байгуулж, үйл ажиллагааны журмыг баталж, бүх албан 
хаагчдад танилцуулж мэдээлэв. 
Мөн захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлт хийх 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр эрх зүйн мэргэжилтнийг 
Гүйцэтгэх захирлын 2011 оны 07 дугаар сарын 21-ний 
өдрийн А/98 дугаар тушаалаар томилон ажиллуулж 
байна. 
 
7.“Шивээ-Овоо” ХК 
Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу компанийн 
удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалтын босоо 
удирдлагаар дээд шатны нэгж нь доод шатны 
нэгжүүдэд дотоодын хяналт тавьж ажиллахаас гадна 
Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар томилогдсон комиссууд 
эрхэлсэн ажлын хүрээнд үзлэг, шалгалтыг зохих 
журмын дагуу явуулдаг. Дотоодын хяналтын дүнг 
холбогдох журмын дагуу хэлэлцэн шийдвэрлэж, 
цаашдын үйл ажиллагаанд анхаарах шаардлага, 
зөвлөмжийг өгч ажиллаж байна. 
 
8.“Дулааны цахилгаан станц-3” ТӨХК 
Байгууллагын дотоод хяналт шалгалтын хүрээнд 
санхүүгийн хяналтын байцаагч санхүүгийн болон 
дотоод үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллав. Үүнд: 
-анхан шатны баримтын бүрдэлтэд анхаарч улмаар 
данс бүртгэлийн стандарт бус бичилт гаргасан байдал 
болон хийгдэж байгаа тооцоолол алдаатай эсэх, албан 
байгууллагуудтай хийж байгаа хоорондын тооцоо 
зэрэгт дотоодын хяналт шалгалт хийв.  
-компанийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан өдөр 
тутам гарч байгаа иушаал шийдвэрийг хянаж, 
хэрэгжилт, бүтэц, зохион байгуулалтад хяналт тавьж 
ажиллав. 
-ажилчдаас ирүүлсэн санал, гомдлын дагуу дотоодын 
хяналт шалгалтыг хийж, санал хүсэлтийн хайрцаг 
ажиллуулав. 
 
9.”Дулааны цахилгаан станц-4” ТӨХК 
Захиргаа хүний нөөцийн албанд санхүүгийн дотоод 
хяналт шалгалтын байцаагчийг харьяалуулан хараат 
бус, бие даасан байдлыг ханган ажиллах нөхцөл 
бололцоогоор хангаж ирлээ. Ингэхдээ дотоод хяналт 
шалгалтын байцаагч нь 2011 оны кассын баримтыг, 
2011 оны 1, 2, 3-р улиралд бэлэн мөнгөөр бараа, 



материалын худалдан авалтын баримт болон хасаг 
жилийн харилцахын баримтыг, 2011 оны бараа 
материалын тайлан, 2011 оны зоогийн газрын орлого 
зарлагын тайлан, 2011 оны цаг ашиглалт, ажлын 
цагийн балансын нэгтгэл, сэлбэг материалын 
баримтыг, мөн нормын сүү олголтын баримт зэргийг 
шалган Гүйцэтгэх захиралд дүгнэлт, зөвлөмжийг 
танилцуулав. Түүнчлэн санхүүгийн хяналт шалгалтын 
байцаагчийг дотоод аудиторуудын институтэд 
мэргэшсэн дотоод аудиторын сургалтад хамруулж, 
мэргэшсэн дотоод аудиторын эрхтэй болгов. 
 
10.”Эрдэнэс МГЛ” ХХК 
Компанийн шинэ бүтцэд дотоод хяналтын нэгжийг 
байгуулахаар тусгасан. Одоогийн байдлаар дотоод 
хяналтын асуудлыг 2 ажилтан давхар хариуцан 
ажиллаж байна. 
 
11.”Багануурын дулааны станц” ТӨХК 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажижллагааг хянах 
орон тооны бус хяналтын нэгжийг бий болгов. 
 
12.”Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем” ТӨХК 
Ажлын байранд камер суурилуулснаар ажлын сахилга 
бат хариуцлагыг өндөржүүлж, ажлын байранд 
сэлгүүцэх, согтуурах, гадны хүн, машин техник орсон 
эсэхэд хяналт тавих зэрэг давуу талтай болоод байна. 
 
13.”Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК 
Байгууллагын бүтцийн нэгжийн үйл ажиллагаанд 
хяналт тавих зорилгоор Хяналтын хэлтсийг байгуулж, 
дүрмийг батлан мөрдүүлж байна. 
 
14.”Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК 
Гүйцэтгэх захирлын 2007 оны 95 дугаар тушаалаар 
байгуулагдсан ажлын хэсэг ажиллаж байсныг 2011 оны 
10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 353 дугаар тушаалаар 
шинэчлэн байгуулж, ажиллах журмыг батлав. 

 Зорилт 7. Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар санал, гомдол хүлээж авах нөхцөлийг бүрдүүлэх 



15. 

Өөрийн 
байгууллагын үйл 
ажиллагааны 
талаарх гомдол, 
мэдээлэл хүлээн 
авах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх /утас, 
хайрцаг, цахим г.м 
хэлбэрээр/, зөрчлийн 
бүртгэл хөтлөх 

3-4 
дүгээр 
сар 

1.Дурдсан арга 
хэмжээг авч 
ажилласан байх; 
2.Энэ талаар албан 
хаагчдад 
танилцуулсан байх. 

Байгууллагын үйл 
ажиллагааны чадавхи 
дээшлэхэд дэмжлэг 
болсон байх 

1.Хэрэгжүүлэгч агентлаг Ашигт малтмалын газар 
Төрийн үйлчилгээг хөнгөн, шуурхай хүргэх зорилгоор 
байгууллагын I давхарт лавлагаа мэдээллийн төвийг 
нээлттэй утас /263678/-тайгаар ажиллуулж эхэлсэн.  
2011 оны эхний 6 сарын байдлаар уг төвд биеэр ирж 
хуулийн зөвлөгөө, лавлагаа, мэдээлэл авсан 108, 
телефон утсаар 153 нийт 261 үйлчлүүлэгч үйлчлүүлсэн 
байна. Мэдээлэл, лавлагааны төвд биеэр ирж хуулийн 
зөвлөгөө, лавлагаа мэдээлэл авсан үйлчлүүлэгчдийн 
46,0% нь Кадастрын хэлтсийн, 23,0% нь Геологи, 
судалгааны хэлтсийн, 31,0% нь Уул уурхай судалгааны 
хэлтсийн үйл ажиллагаанд хамаарч байгаа бөгөөд 
эдгээрийн 10 орчим хувь нь тус агентлагийн үйл 
ажиллагаанд хамааралгүй асуудлаар хандсан байна. 
Санал хүсэлтийн хайрцгаар дамжуулан 1 санал 
ирүүлсэн байна. 
Тус газарт 2011 оны байдлаар нийт 6000 албан бичиг 
ирснийг хүлээн авч цахим бүртгэлд бүртгэн 
шаардлагатай тохиолдолд хяналтын карт хөтлөн 
хугацаа хэтэрсэн албан бичиг өргөдлийн 
шийдвэрлэлтийн талаар удирдлагад танилцуулан 
шийдвэрлүүлж ажиллав. 7187 бичиг явуулж, архивын 
материалаар 242 хүнд үйлчилж, 179 хүнд хуулбар 
олгосон. Хариутай 2500 бичгээс хариу өгөгдөөгүй буюу 
шийдвэрлэх шатандаа 149 бичиг байна. Иргэдээс нийт 
500 өргөдөл хүсэлт ирүүлснээс 451-ийг нь шийдвэрлэн 
хариу өгч, 49 нь шийдвэрлэх шатандаа байна. 
Хугацаатай болон хариутай бичгийн шийдвэрлэлт, 
хариу өгөлтийг түргэтгэх зорилгоор тухай бүр хяналтын 
карт хөтлөн хугацаа хоцорч байгаа бичгийн талаар 7 
хоног бүр тухайн хэлтсийн удирдлагад, 14 хоног тутам 
ЗУХ-ийн даргад танилцуулж шийдвэрлүүлж байна. 
  
2.Хэрэгжүүлэгч агентлаг Газрын тосны газар 
Санал хүсэлтийн хайрцаг ажиллуулж, зөрчлийн  
тэмдэглэл хөтлөн ажиллаж байна. Хариуцсан ажилтныг 
нь 2011 оны 05-р сарын 08-22-ны өдрүүдэд ХБНГУ-ын 
Бизнес удирдлагын институтээс зохион байгуулсан 
сургалтанд хамруулав. 
 
3.Хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрчим хүчний газар 
Тус газарт ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хянан шийдвэрлэх  
журмыг газрын даргын 2009 оны 9 дүгээр сарын 25-ны  
өдрийн 173 дугаар тушаалаар батлан мөрдөж байна. 



Байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан өргөдөл  
гомдол гаргах боломжийг бүрдүүлсэн. Салбарын 
байгууллагуудтай холбоотой өргөдөл гомдлыг хүлээн 
авч барагдуулах мэргэжилтний орон тоог бий болгон 
томилон ажлуулж байна.    
 
4.Эрчим хүчний зохицуулах газар 
Байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх гомдол, 
саналыг хүлээн авах хайрцгийг байрлуулсан, одоогоор 
хайрцгаар санал, гомдол ирээгүй байна. 
www.era.enerqy.mn хаягаар 8 санал, хүсэлт ирүүлснийг 
хүлээн авч хариуг өгсөн.  
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчдээс 2011 онд 
нийт 84 /бичгээр 76, цахим хуудсаар 8/ өргөдөл гомдол 
санал хүсэлт ирүүлснийг хууль тогтоомжийн дагуу 
судалж, хамтран газар дээр нь очиж танилцах, үзлэг 
шалгалт хийх, хэрэглэгч тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдийн төлөөллийг оролцуулан уулзалт 
ярилцлага зохион байгуулах, үийдвэрлэлтэд хяналт 
тавих зэргээр холбогдох арга хэмжээг тухай бүр авч 
ажиллав. 
 
5.”Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК 
Салбарын байгууллагаас байгууллагын үйл 
ажиллагааны талаар санал хүсэлтийн асуулгыг 
нууцаар авсан. Түүний мөрөөр захиргааны зөвлөлийн 
гишүүд холбогдох газруудаар очиж асуудлыг нээлттэй 
ярилцаж шийдвэрлэсэн. Байгууллагын хэмжээнд 
мөрдөх Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх журмыг баталж, 
мөрдөн ажиллаж байна. 
 
6.”Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц” ТӨХК 
Үүдний хаалган дээр санал хүсэлтийн хайрцгийг 
байрлуулсан. Мөн ХҮТ дээр байрлуулав. 2012 оны 01 
дүгээр сард удирдлагаас Даланзадгад сумын 
хөдөлмөрчидтэй уулзалт зохион байгуулав. 
Хөдөлмөрчдийн санал хүсэлтийг шийдвэрлэх тусгай 
төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байна. 
 
7.”Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК 
Ажилтнуудын цайны газарт санал гомдлын хайрцаг 
байрлуулсан. Алба, хэлтэс, цехүүдийн cap бүрийн 
хурлаас гарсан санал шүүмжлэл, гомдлыг нэгтгэн 
барагдуулах ажлыг зохион байгуулсан. 2011 оны 



хамтын гэрээнд оруулах саналыг бичгээр нээлттэй авч 
/давхардсан тоогоор 1549 ажилтнаас 8 төрлөөр санал 
авсан/ шаардлагатай саналыг хамтын гэрээний төсөлд 
тусгасан. ҮЭХ-ны үүдэнд саналын хайрцаг 
байрлуулсан. 
 
8.”Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ” ТӨХК 
Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал, гомдол 
хүлээн авах утас байнга ажиллуулж байна. 
 
9.”Алтай-Улиастай эрчим хүчний систем” ТӨХК 
Компанийн байранд үйл ажиллагааны талаарх гомдол 
санал, мэдээлэл хүлээн авах саналын хайрцаг, утас 
ажиллуулж байна. 
 
10.”Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК 
Угтах үйлчилгээний ажилтан гэсэн ажлын байрыг 
гаргаж хэрэглэгчдэд холбогдох мэдээ, мэдээлэл өгч, 
санал хүсэлтийг хүлээн авч, холбогдох албан 
тушаалтнаар шуурхай шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж байна. 
Мөн санал хүсэлтийн хайрцгийг байнга ажиллуулж 
байна. 
2011 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр Нээлттэй 
хаалганы өдрийг зохион байгуулж, төлөвлөгөө гарган, 
санал хүсэлтийн хайрцгаар 57, цахим хуудсаар 14 
санал хүсэлтийг хүлээн авч, түүний мөрөөр холбогдох 
арга хэмжээг авав. 
Мөн хэрэглэгчдээс компанийн үйл ажиллагаа, 
хариуцсан байцаагч нарын ажлаа гүйцэтгэж байгаа 
байдлын талаар санал асуулга очиж авч, ажилдаа 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
 
11.”Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК 
Иргэдийн санал авах хайрцаг, дэвтрийг нэг цэгийн 
үйлчилгээнд байрлуулан ажиллуулж байна. 
 
12.”Багануур” ХК 
Санал гомдлыг хүлээн авч, дүгнэлт өгч ажиллаж байна.  
2011 оны 08 дугаар сард бүх хэсэг нэгжүүдийг 
оролцуулсан нэргүй саналыг явуулсан. 
 
13.”Шивээ-Овоо” ХК 
Компанийн үйл ажиллагаанд 5С саналын журмыг 



боловсруулан хэрэгжүүлж эхлээд байна. Энэ  хүрээнд 
ажиллагсдаас ирсан гомдол, саналыг 5С зөвлөл 
холбогдох асуудлыг хэрэгжүүлэх чиглэлийг захирлын 
зөвлөл болон хэсэг, нэгжийн удирдлагуудад өгч 
шийдвэрлүүлж байна. 
Удирдлагаас нийт ИТА-ны ажил, мэдлэг, ур чадвар, 
ажлын байрны ёс зүйг сайжруулах зорилгоор нууцаар 
үнэлгээний хуудсаар санал авч, дүнг нэгтгэн өөрсдөд нь 
хүргүүлсэн. 
 
14.”Дулааны цахилгаан станц-4” ТӨХК 
Байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх санал, хүсэлт, 
гомдол хүлээн авах чиг үүргийг Захиргаа хүний нөөцийн 
албанд харьяалуулан хайрцаг байрлуулж, хариуг 
хуулийн хугацаанд өгч байна. 

 Зорилт 8. Захиргааны хариуцлагын тогтолцоог үр дүнтэй ашиглах 

16. 

Сахилга дэг журам, 
ажлын хариуцлагыг 
сайжруулах 
чиглэлээр шийдвэр 
гаргаж, хэрэгжилтийг 
хангуулах, албан 
хаагчдад тухай бүр 
танилцуулж хэвших 

3 дугаар 
сар 

1.Гаргасан 
шийдвэрийн 
биелэлтийг хангаж 
ажилласан байх; 
2.Албан хаагчдад 
тухай бүр танилцуулж 
хэвшсэн байх. 

Захиргааны 
хариуцлагын 
тогтолцооны үр дүнтэй 
байдлыг хангах 

1.Хэрэгжүүлэгч агентлаг Ашигт малтмалын газар 
Газрын даргын баталсан Ажилтан албан хаагчдын 14 
хоног тутмын ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх журмын дагуу 
2011 оны 1 сараас 6 сарын хооронд нийт 11 удаагийн 
14 хоног тутмын ажлын гүйцэтгэлийг нэгтгэн дүгнэж, 
хяналт шинжилгээ хийж байна. 
 
2.Хэрэгжүүлэгч агентлаг Газрын тосны газар 
Цаг ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор хяналт тавьж 
ажилласнаас гадуур ажлын дэвтрийн хөтлөлт  
жигдэрсэн. Ажлын цагаар ажлын байрандаа  
байгаагүй, дэвтэрт тэмдэглэл хийгдээгүй ажилтнуудын 
нэрсийг өдөр бүр мэдээллийн самбарт мэдээлж, 2-оос 
дээш  удаа  анхааруулга авсан ажилтанд арга хэмжээ 
авах талаар мэдэгдээд байна. 
 
3.Эрчим хүчний зохицуулах газар 
Газрын үйл ажиллагааны шуурхай, тасралтгүй  байдлыг 
хангах зорилгоор "Ажил, албан тушаал орлон 
ажиллуулах тухай" Зохицуулагчдын зөвлөлийн даргын 
тушаал гарсан. Сахилга, дэг журмыг сайжруулах 
зорилгоор Хөдөлмөрийн гэрээг ажилтан, албан хаагч 
бүртэй шинэчлэн байгуулсан. 
 
4.”Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК 
Шиидвэрииг тухай бүрт байгууллагын мэдээллийн санд 



байршуулан нийтэд танилцуулж байна. 
 
5.”Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц” ТӨХК 
Шиидвэрииг тухай бүр танилцуулж байна. 
 
6.”Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК 
Сахилга дэг журам, ажлын хариуцлагыг сайжруулах 
чиглэлээр ашиглалт, засварын ажилтнуудын 
зөвлөгөөнийг, мөн инженер техникийн ажилтнуудын 
хурлыг улиралд 1 удаа зохион байгуулж төлөвлөгөөний 
биелэлтийн явц, ИТА, АХ-ын зорилт үүрэг даалгаврын 
биелэлтийг танилцуулж хэвшээд байна. 
 
7.”Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ” ТӨХК 
Компанийн шуурхай зөвлегөөнөөс өгөгдсөн үүрэг 
даалгаврын биелэлтэд хяналт тавих ажилтныг томилон 
ажиллуулж байна. 
Ажлын байран дээр архидан согтуурсан тохиолдолд 
хөдөлмөрийн гэрээг шууд цуцалж ажлаас халахаар 
дотоод журам, хөдөлмөрийн гэрээнд тусган хэрэгжүүлж 
байгаагийн зэрэгцээ авлига авах, хүнд суртал гаргах, 
өмч хөрөнгө үрэгдүүлэх, шамшигдуулах аливаа 
зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
дүүргийн цагдаагийн болон прокурорын 
байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. 
 
8.”Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК 
Компанийн хэмжээнд сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх 
арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган биелэлтэд нь хяналт 
тавьж ажиллав. 2011 онд 278 ажилтанд сахилгын 
шийтгэл ногдуулж, үөрчил гаргасан 39 ажилтныг 
захиргааны санаачлагаар ажлаас халав. 2011 онд хийсэн 
ажлын тайланг компанийн хэмжээнд ажилтан нэг бүр 
гаргаж, харьяалагдах нэгжийн дарга, дэд захирал, 
захиралд тайлагнаж үнэлүүлсэн. Гарсан үнэлгээг 
үндэслэн 2012 онд олгох цалингийн интервалийг өөрчилж 
байна. 
 
9.”Алтай-Улиастай эрчим хүчний систем” ТӨХК 
Нийт системийн хэмжээнд ажлын цагийг 7 хоног бүрээр 
гаргаж, хууль дотоод журмын талаар байнга мэдээлэл 
хийж байна. 
 
 



10.”Шивээ-Овоо” ХК 
Хөдөлмөрийн харилцааны болон үйл ажиллагааны 
чиглэлээр хууль тогтоомжийн хүрээнд 2011 онд 
Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн хэлтэс, алба, 
хэсгүүдэд ажиллах журмыг шинээр батлан мөрдөж 
ажиллуулснаас гадна компанийн өмч хөрөнгийн 
ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах 
зорилгоор Гүйцэтгэх захирлын дараах тушаалаар 
байнгын комиссыг шинэчлэн, томилон ажиллуулж 
байна. Үүнд: 
-2011.03.16 №А/26 Өмч хамгаалах байнгын комисс 
-2011.03.16 №А/28 Өр барагдуулах комисс 
-2011.03.16 ШБАЗ үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажлын 
комисс 
-2011.02.25 №А/16 Үнэлгээний хороо 
-2011.02.25 №А/18 Техникийн комисс 
-2011.02.25 №А/19 Хөдөлмөрийн маргаан таслах 
комисс 
-2011.02.02 №А/20 ҮО, ХХ-ыг судлан бүртгэх комисс. 
Байгууллагын хөдөлмөрийн сахилгыг бэхжүүлж, осол 
аюулгүй ажиллах, аливаа хэрэг зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор “Архидан согтуурахын эсрэг авах 
арга хэмжээний тухай журам”-ыг батлан ажилласны 
дүнд хөдөлмөрийн сахилгын зөрчил 65.5 хувиар 
буурсан үзүүлэлт гарсан. 
 
11.”Дулааны цахилгаан станц-4” ТӨХК 
Сахилга дэг журам, ажлын хариуцлагыг сайжруулах 
чиглэлээр хэв журмын байцаагч, хуулийн мэргэжилтэн 
нар цехийн ажилтнуудад Захиргааны хариуцлагын 
тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн 
дотоод журмын талаар танилцуулах яриа танилцуулга 
хийв. Ажилчдыг зөөдөг автобусанд өглөө орой МР3-аар 
холбогдох мэдээллийг хүргэдэг болоод байна. 2011 
онд нийт 146 хүнд сахилгын шийтгэл ногдуулсан 
байдлыг сар сараар нь нээлттэй мэдээллийн 
хэлбэрээр ажилтнуудад тогтмол хүргэж байна.  
 
12.”Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК 
Алба хэлтэс бүр ажлын гүйцэтгэлийн дэвтэр гаргаж, 7 
хоног бүрийн хийх аждыг төлөвлөн гүйцэтгэлийг 
шуурхай хуралдаанаар хэлэлцэн дүгнэж, ажлын хувийг 
гарган гарын үсэг зурж баталгаажуулж байна. 
Ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавьж, ажилтан цаг 



ашиглалтын программд ирсэн цаг, ямар ажлаар хэдэн 
цагт гарсан, ирсэн талаарх мэдээллийг тогтмол 
оруулж, зөрчлийг мэдээллийн самбараар өдөр тутам 
мэдээлэх, мэдэгдэл өгөх, удаа дараа зөрчил гаргасан 
тохиолдолд цалинг хасах хүртэл арга хэмжээг авч 
ажиллаж байна. 
Хүний нөөцийн программаар холбогдох сургалтуудыг 
тогтмол зохион байгуулж, хөдөлмөрийн гэрээний 
үүргээ хангалтгүй биелүүлж, ажлын хариуцлага алдсан 
9 удирдах ажилтанд сахилгын шийтгэл ногдуулав. 
 
13.”Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК 
Хуулийн дагуу ажиллах шаардлагыг тавьж үүнтэй 
холбогдуулан шаардлагатай хуулиудаар гарын авлагыг 
бэлтгэж тараав. 
Компанийн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, 
сэлбэг, бараа материалын зарцуулалтын байдалд 
хяналт шалгалтыг 2 удаа зохион байгуулж, зарим 
албан тушаалтнуудыг ажлаас халах хүртэл арга 
хэмжээ авав. 

 
 
 
 

ЭРДЭС БАЯЛАГ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ 
 

 

 

 


