Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд
нээлттэй байх мэдээллийн жагсаалтын тайлан
№

“Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай” хуулийн зүйл
заалтууд

Шаардлагатай холбоос

8.2.Мэдээлэл хариуцагч өөрийн чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын
байнга ил тод, нээлттэй байлгана:
1.
8.2.1.эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт,
https://mongolpost.mn/
зорилго, тэргүүлэх чиглэл, тэдгээрийн хүрээнд авч
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн;
2

3

4
5
6

7
8
9

8.2.2.чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалт, хаяг, байршил,
харилцах утасны дугаар, шуудангийн хаяг, олон нийттэй
харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг;
8.2.3.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
8.2.5.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн
хэрэгжилтийн тайлан;
8.2.4.хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан;
8.2.7.албан тушаалын тодорхойлолт, албан тушаалтны эцэг
/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албаны харилцах утасны дугаар,
албаны цахим шуудангийн хаяг;
8.2.8.өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ;

талаарх дараах мэдээллийг
Сайтын доод хэсэгт байрлах
логоны доор байгууллагын
эрхэм зорилгыг байршуулсан.
Мөн сайтын

https://mongolpost.mn/locations

https://mongolpost.mn/corporategovernance/report/actional-report

https://mongolpost.mn/corporategovernance/transparency/legal
https://mongolpost.mn/humanresources/jobs
-

8.2.9.хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл
ажиллагааны статистик мэдээлэл;

-

8.2.10.мэдээлэл хариуцагчаас зохион
нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр

-

байгуулах

Тайлбар

олон

8.3.Мэдээлэл хариуцагч өөрийн хүний нөөцийн талаарх дараах мэдээллийг байнга ил тод, нээлттэй байлгана:
10

8.3.1.ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл;

https://mongolpost.mn/humanresources/jobs

11

8.3.2.албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам

12

8.3.3.албан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм

13

8.3.4.хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж
үнэлэх журам

-

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

-

8.3.6.албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам.

-

14
15

https://mongolpost.mn/humanresources/selection
https://mongolpost.mn:8088/wpcontent/uploads/2022/09/%D0%81
%D1%81%D0%B7%D2%AF%D0%B9%D0
%BD%D0%B4%D2%AF%D1%80%D1
%8D%D0%BC-2020.pdf

8.4.Мэдээлэл хариуцагч төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх дараах мэдээллийг байнга ил тод, нээлттэй
байлгана:
16 8.4.1.өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн жилийн төсөв,
дараа оны төсвийн төсөл;
8.4.2.төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн
жилийн санхүүгийн тайлан;
8.4.3.санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт;
8.4.4.хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж,
https://mongolpost.mn/corporateзохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ;
governance/report/financial8.4.5.төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар;
statement
8.4.6.таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий
худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр,
https://www.shilendans.gov.mn/or
санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг;
g/5191
8.4.7.цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш
төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг
гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн
нэрийн хамт;
8.4.9.шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан,
зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний
мэдээлэл;

8.4.15.улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн
орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалт, төсвийн нэгдсэн үзүүлэлт
8.5.Мэдээлэл хариуцагч хуульд заасан чиг үүргийн хүрээнд үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаар дараах мэдээллийг байнга
ил тод, нээлттэй байлгана:
17 8.5.1.үйлчилгээний төрөл, шийдвэрлэх журам, хугацаа,
бүрдүүлэх баримт бичиг, түүний загвар, төлбөр, хураамж,
https://mongolpost.mn/
зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, төлбөр төлөх
дансны мэдээлэл;
8.5.2.зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх,
хүчингүй болгох үндэслэл, журам, олгосон, сунгасан,
түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон зөвшөөрлийн
талаарх мэдээлэл, зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг,
салбар, төлөөлөгчийн газар, зөвшөөрөл олгосон болон
зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа.
8.6.Мэдээлэл хариуцагч энэ хуулийн 8.2, 8.3, 8.4, 8.5-д зааснаас гадна өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний дараах мэдээллийг
байнга ил тод, нээлттэй байлгана:
19 8.6.1.олон нийтээр хэлэлцүүлж, санал авч байгаа хууль тогтоомж
18

болон захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл, тэдгээрийн
танилцуулга, холбогдох судалгаа, бусад байгууллага, иргэнээс
өгсөн санал;

-

8.6.2.эзэмшиж байгаа оюуны өмчийн эрхийн жагсаалт;

-

8.6.4.мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл

-

8.6.5.төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон
нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн
https://mongolpost.mn/news/newsэтгээдийн нэр, хаяг, дүрэм, үйл ажиллагааны чиглэл, эрх
stock#
бүхий этгээдийн оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг,
алдагдлын тайлан, нэгдсэн төсөвт төлсөн татварын хэмжээ, https://mongolpost.mn/corporategovernance/managementногдол ашиг;
information/the-board-of8.6.6.төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон
directors/members-of-the-bod
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, тухайн
хуулийн этгээдийн удирдлагад тавигдах шаардлага,
удирдлагыг сонгон шалгаруулах журам, сонгон шалгаруулах
ажиллагааны тов, сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын
талаарх мэдээлэл;
8.6.8.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;
8.10.Мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, санхүүгийн хяналт
шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж,
хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан,
ажлын байрны сул орон тоо, мэдээлэл хариуцагчийн
зардлаар суралцагчийн талаарх зэрэг бусад мэдээллийг
мэдээлэл хариуцагч тухай бүр нь цахим хуудсандаа
байршуулна.

-

https://mongolpost.mn/corporategovernance/report/financialstatement

