
АВЛИГА, ХҮНД СУРТЛЫГ ТАСЛАН ЗОГСООХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, 
АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР   

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 
 

2021 оны 12 дугаар сарын 20                      Улаанбаатар хот 

№ Арга хэмжээний зорилт Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа 
Төсөв 
/сая 

төгрөгөөр/ 

1.1 

Авлига, хүнд суртлыг таслан зогсоох арга 
хэмжээ авах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажлын явц, үр дүнг 
нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлж 
ажиллах. 

Авлига, хүнд суртлыг таслан зогсоох арга хэмжээ авах, 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
хэрэгжүүлсэн ажлын явц, үр дүнг нийслэлийн Ажлын 
хэсэгт тайлагнах 

14 хоног 
тутам 

- 

Хэрэгжилт: Авлига, хүнд суртлыг таслан зогсоох арга хэмжээ авах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд 
хэрэгжүүлсэн ажлын явц, үр дүнг 14 хоног тайлагнасан. 

1.2 
Авлигын индексийг бууруулах ажлын хэсэгтэй 
үйл ажиллагаагаа уялдуулж, мэдээ мэдээллээр 
хангаж ажиллах. 

Авлига, хүнд суртлыг таслан зогсоох арга хэмжээ авах, 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх нийслэлийн Ажлын 
хэсэгтэй үйл ажиллагаагаа уялдуулж, мэдээ 
мэдээллээр хангаж ажиллах. 

Тогтмол - 

Хэрэгжилт: Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд авлига, хүнд суртлыг таслан зогсоох арга хэмжээ авах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг нийслэлийн ажлын хэсгээс баталсан төлөвлөгөөний заалттай уялдуулан төлөвлөсөн. 

1.3 

Нийслэлийн дүүргүүдэд авлига, хүнд суртлыг 
таслан зогсоох арга хэмжээ авах, авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх ажлын хэсэг байгуулах, 
удирдлага, арга зүйгээр хангаж, үйл 
ажиллагаагаа уялдуулан хамтран ажиллах.    

Авлига, хүнд суртлыг таслан зогсоох арга хэмжээ авах, 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиг үүрэг бүхий 
дүүргийн Ажлын хэсэг байгуулах. 

Тогтмол  - 

Хэрэгжилт: Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжаар дүүргийн хэмжээнд авилга, 
хүнд суртлыг таслан зогсоох арга хэмжээ авах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлыг хэсгийн даргаар 
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, гишүүдээр ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдагын хэлтсийн дарга, Төлөвлөлт, 
гүйцэтгэлийн хяналтын хэлтсийн дарга, Хууль зүйн тасгийн дарга болон Хан-Уул дүүргийн Газар зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга, 



Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга, Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга, нарийн бичгийн даргаар ЗДТГ-ын Хүний нөөцийн 
мэргэжилтэн тус тус томилогдсон. 

1.4 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэн, 
хуулийн этгээдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ, 
өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, төрийн албан 
хаагчийн ёс зүй, төрийн байгууллагуудын 
мэдээллийн ил тод байдалд хяналт, шалгалт 
хийх.  

Дүүргийн төрийн байгууллагуудаас иргэн, хуулийн 
этгээдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ, өргөдөл, 
гомдлын шийдвэрлэлт, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, 
төрийн байгууллагуудын мэдээллийн ил тод байдалд 
хяналт, шалгалт хийж шалгалтын мөрөөр холбогдох 
арга хэмжээ авч, олон нийтэд мэдээллэх. 

14 хоног 
тутам 

- 
1.5 

Иргэдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээлэлд үндэслэн 
тусгай болон энгийн зөвшөөрөл олгож буй 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага 
тус бүрийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт 
хийж, гарсан зөрчил, сөрөг үр дагаврыг арилгах, 
хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах, төрийн 
үйлчилгээг боловсронгуй болгох арга хэмжээг 
авах.   

1.6 

Иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллага, албан тушаалтанд холбогдох 
авлига, хүнд суртал, төрийн албан хаагчийн ёс 
зүйтэй холбоотой гаргасан гомдол, мэдээлэлд 
дүн шинжилгээ хийж, холбогдох арга хэмжээг 
шуурхай авч хэрэгжүүлэх, олон нийтэд 
мэдээллэж ажиллах.       

Хэрэгжилт: Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн зөрчил арилгах, 
шийдвэрлэлтийн чанарыг сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, төлөвлөгөөнд 4 тодорхой 
ажлыг тусган  хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш “өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй” болон 
“өдөрт нь багтаан шилжүүлээгүй” зөрчил хамгийн их гаргасан удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтанд зөрчлийн мэдээллийг танилцуулж, 
цаашид зөрчил гаргахгүй ажиллах талаар анхааруулга болон зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга зүйн зөвлөгөө өгсөн.Мөн НЗДТГ болон 
нийслэлийн Сургалт судалгааны төвтэй хамтран ЗДТГ, хороодын нийт албан хаагчдыг ”Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, систем ашиглалтын 
талаар мэдээлэл өгөх” талаар сургалтад хамруулсан. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд ноцтой зөрчил гаргасан 2 албан хаагчид 
хариуцлага тооцох тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн бөгөөд мэдэгдэлд хариу тайлбар авч, тухайн албан хаагчийн хариу тайлбарыг судлан үзэж, 
ЗДТГ-ын даргын 2021 оны Б/345, Б/346 дугаар тушаалаар “Сануулах” арга хэмжээ авсан. 



2.1 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын ёс зүйн хорооны үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлж, төрийн албан 
хаагчдын ёс зүй, авилга, ашиг сонирхлын 
зөрчилд дүн шинжилгээ хийх, түүнийг арилгах 
арга хэмжээ авах, зөрчлөөс  урьдчилан 
сэргийлэх сургалтыг тогтмол зохион байгуулах. 

Нутгийн захиргааны байгууллагууд болон сургуулийн 
захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт “Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүй” сэдэвт аян, сургалт зохион байгуулах 

Тогтмол  - 

Хэрэгжилт: Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх 28 хэлтэс, албад болон 21 хорооны Засаг дарга нарт төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа 
хандлагатай холбоотой дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж, иргэдэд хүндрэл чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай, соёлтой үйлчилгээ 
үзүүлэх талаар мэдэгдэл хүргүүлсэн. 

2.2 

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр видео шторк, зурагт 
хуудас, цахим ном, гарын авлагыг хэвлүүлэх, 
байгууллагын цахим хуудаст байршуулж, 
мэдээллэх.  

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр хийгдсэн видео шторк, зурагт 
хуудас, цахим ном, гарын авлагыг байгууллагын цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулж, олон 
нийтэд түгээх 

1 жил 23,1 

Хэрэгжилт: Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэсэн 4 төрлийн тв шторк, видео график, теле зохиомжийг дүүргийн www.khanuul.mn  цахим 
хуудасны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны ил тод буланд байршуулж иргэд, олон нийтэд хүргэсэн.https://khanuul.mn/il-tod-baidal/  
“Цахим шийдэл” сэдэвт авлигын эсрэг залуусын чуулганы сэтгүүл 21, Төрийн албаны ёс зүй ашиг сонирхлын зөрчлийг тодорхойлох бодлогын 
хураамж 21, Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сурагчдад зориулсан “Шударга зөв” гарын авлага 21, хувийн хэвшилд зориулсан 
“Авлигаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж” 21, “Хувийн хэвшлийн оролцоо” сэтгүүл 21, ширхэгийг тус тус дүүргийн 21 хорооны байранд 
байршуулсан. 

2.3 
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг мэдээллэн 
сурталчлах “Шударга ёс, хөгжил дэвшилд 110” 
мэдээллийн самбар ажиллуулах. 

“Шударга ёс, хөгжил дэвшилд 110” мэдээллийн 
самбарыг нийт байгууллагуудад ажиллуулж 
хэвшүүлэх. 

Тогтмол - 

Хэрэгжилт: “Шударга ёс, хөгжил дэвшилд 110” мэдээллийн самбарыг дүүргийн Иргэдэд үйлчлэх төв байрны нэг цэгийн үйлчилгээний төв 
болон дүүргийн 21 хороодод байршуулсан бөгөөд дүүргийн цахим хуудаст зураг хэлбэрээр байршуулсан. “Шударга ёс хөгжил дэвшилд” 
сэдвийн хүрээнд хэвлэгдсэн 5 төрлийн 105 ширхэг зурагт хуудсыг 21 хорооны байр болон Иргэдэд үйлчлэх төв байранд байршуулсан. 

2.4 
Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлах 
үйл ажиллагааг зохион байгуулах чиглэлээр 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлах үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах чиглэлээр хорооны 
иргэний танхимтай хамтран  ажиллах 

Тогтмол  - 

http://www.khanuul.mn/
https://khanuul.mn/il-tod-baidal/


дүүргийн иргэний танхим болон эрх зүйн 
туслалцаа үзүүлэх төвтэй хамтран  ажиллах 

Хэрэгжилт: Иргэдэд төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй хүргэх зорилгоор дүүргийн Иргэдэд үйлчлэх төв байрны нэг цэгийн үйлчилгээний 
заалыг засварлаж нэг цонхноос үзүүлэх төрийн үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлсэн. Үүнд иргэдийн газрын асуудалтай холбоотой үйлчилгээ, 
тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбоотой үйлчилгээ зэргийг нэмэгдүүлж, иргэд ихээр үйлчлүүдэг дүүргийн Газар зохион байгуулалтын алба, 
Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс болон Улсын бүртгэлийн хэлтсийг нэг цонхны танхимд суулгаж нэг дор хэрэгцээтэй үйлчилгээг авах 
нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн. Орчин үеийн төхнологийг ашиглан дугаарлаж зогсох асуудлыг шийдвэрлэж банкны системийн үйл 
ажиллагаатай адилаар дугаар авах, үйлчилгээний төрлийг сонгон үйлчлүүлэх төхөөрөмжийг суурилуулсан.  
Мөн тусгай зөвшөөрөл олгоход шаардлагатай баримт бичгийг дүүргийн цахим хуудаснаас авах нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн.  
https://khanuul.mn/2020/06/18/%d1%82%d0%b0%d0%bc%d1%85%d0%b8-
%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b4%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%85-
%d1%82%d1%83%d1%81%d0%b3%d0%b0%d0%b9-%d0%b7%d3%a9%d0%b2%d1%88%d3%a9%d3%a9%d1%80%d3%a9%d0%bb-%d1%85/ 

3.1 

Олон нийтийн сүлжээгээр иргэдээс ирүүлж буй 
нийтийн эрх ашиг зөрчигдөж, эцэслэн 
шийдвэрлэгдэхгүй байгаа өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлүүлж, иргэнд хариу өгөх. 

Нийтийн эрх ашиг зөрчигдөж, эцэслэн 
шийдвэрлэгдэхгүй байгаа өргөдөл, гомдлын шалтгаан 
нөхцлийг тодруулан шийдвэрлэлтэд анхаарч  ажиллах 

Тогтмол  - 

Хэрэгжилт: Хан-Уул дүүргийн албан ёсны цахим вэб сайт www.khanuul.mn, Хан-Уул Эко дүүрэг, Нээлттэй Хан-Уул, Хан-Уул дүүргийн 
Шуурхай штаб зэрэг хуудсуудаар дамжуулан иргэдэд ил тод, нээлттэй, шуурхай мэдээ, мэдээллийг хүргэн, иргэдээс ирсэн санал хүсэлт, 
гомдлыг холбогдох хэлтэс, албад руу мэдээлж, тухай бүр нь хариу өгөн ажиллаж байна.  

3.6 

Төрийн байгууллагуудын албан ёсны цахим 
хуудсаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, 
мэдээллийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, хяналт 
тавих 

Цахим хуудсаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, 
мэдээллийг хүлээн авч шийдвэрлэлтэд хяналт тавина. 

Тогтмол - 

Хэрэгжилт: Хан-Уул дүүрэг “Цахим дүүрэг” болох зорилт дэвшүүлэн дүүргийн албан ёсны цахим хуудсыг цахимжуулж, иргэдээс ирсэн 
санал хүсэлтийг тухай бүр нь шийдвэрлэн ажилладаг болсон. Тухайлбал албан ёсны цахим хуудас khanuul.mn сайтад чатбот үйлчилгээг 
нэвтрүүлж иргэдээс ирсэн санал хүсэлтийг тухай бүр нь шийдвэрлэн, төрийн үйлчилгээг хялбаршуулж, иргэдэд ээлтэй нөхцөлийг бий 
болгосон. Өдөрт дунджаар зөвхөн khanuul.mn цахим хуудасны чатботоор дамжуулан 50-100 иргэн санал хүсэлтээ ирүүлж, тухай бүр 
хариултыг авч байна. 

4.1 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудаас иргэн, хуулийн этгээдэд 
үзүүлж буй 73 нэр төрлийн тусгай зөвшөөрөл 

Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл 
ажиллагаа эрхлэгчдэд олгож буй Батламж болон 
бусад үйлчилгээ авахад шаардагдах мэргэжлийн 

1 жил 250,0 

https://khanuul.mn/2020/06/18/%d1%82%d0%b0%d0%bc%d1%85%d0%b8-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b4%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d1%82%d1%83%d1%81%d0%b3%d0%b0%d0%b9-%d0%b7%d3%a9%d0%b2%d1%88%d3%a9%d3%a9%d1%80%d3%a9%d0%bb-%d1%85/
https://khanuul.mn/2020/06/18/%d1%82%d0%b0%d0%bc%d1%85%d0%b8-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b4%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d1%82%d1%83%d1%81%d0%b3%d0%b0%d0%b9-%d0%b7%d3%a9%d0%b2%d1%88%d3%a9%d3%a9%d1%80%d3%a9%d0%bb-%d1%85/
https://khanuul.mn/2020/06/18/%d1%82%d0%b0%d0%bc%d1%85%d0%b8-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b4%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d1%82%d1%83%d1%81%d0%b3%d0%b0%d0%b9-%d0%b7%d3%a9%d0%b2%d1%88%d3%a9%d3%a9%d1%80%d3%a9%d0%bb-%d1%85/
http://www.khanuul.mn/


олгох шат дамжлагыг багасгаж, үйлчилгээг 
цахимжуулах. 
 

байгууллагуудын дүгнэлт, гэрээг цаасаар авч 
баримтжуулах ажлыг хялбаршуулж, мэдээллийн 
нэгдсэн сангаас татан авах  системд шилжүүлэх.  
Тухайлбал: /Газар зохион байгуулалтын алба, 
Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын газар, 
Татварын алба, хог тээврийн байгууллага,Улсын  
бүртгэлийн хэлтэс/ 

Хэрэгжилт: Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанаас хэрэгжүүлж буй "Цахим шилжилт-Хамтын шийдэл" аяны хүрээнд Хан-Уул 
дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албанаас газартай холбоотой мэдээ мэдээлэл болон гар утасны egazar application, www.egazar.gov.mn 
веб сайтаас хэрхэн цахимаар газартай холбоотой үйлчилгээ авах, газрын төлөвлөгөөний төсөлд саналаа өгөх, газрын зөрчлийн мэдээлэл 
өгөх, газрын төлбөрөө хэрхэн төлөх гэх мэт цахим үйлчилгээг ашиглах талаар дүүргийн 8,9,13,14 дүгээр хорооны иргэдэд танилцуулга хийх 
ажлыг зохион байгуулсан. Мөн Хан-Уул дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албан хаагчдын хариуцсан чиг үүрэг, хороо, утасны дугаарын 
мэдээлэлийг Хан-Уул дүүргийн Газар зохион байгуулалтын алба албан ёсны цахим хуудсаар дамжуулан иргэдэд нээлттэй хүргэж утсаар 
болон чатаар холбогдож тухай бүр иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээж авч шийдвэрлэн ажиллаж байна. 

4.2 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын үйл ажиллагааны тайланд 
хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийх ажиллагааг 
цахимжуулж, хяналт тавих боломжийг 
бүрдүүлэх. 
 

Нутгийн захиргааны байгууллагаас хот, нийтийн аж 
ахуйн чиглэлээр зохион байгуулдаг ажлын 
/гэрэлтүүлэг, хяналтын камерын ашиглалт, хог 
тээвэрлэлт, цэвэрлэгээ үйлчилгээнийг.м/ гүйцэтгэл, 
хяналт, шалгалтын ажлын мэдээллийг иргэдэд 
нээлттэй, ил тод байлгах цахим систем нэвтрүүлэх 

4 сар - 

Хэрэгжилт: Хан-Уул-Эко дүүрэг зорилтын хүрээнд дүүргийн хэмжээнд хур хог болон ахуйн хог тээвэрлэлтийг нэмэгдүүлж хоггүй дүүрэг, 
мөн ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр олон талт арга хэмжээ зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Иргэдээс хамгийн их ирдэг санал хүсэлтийн нэг болох хог тээвэртэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Хан-Уул дүүргийн Тохижилт 
үйлчилгээний төв, Хан-Уул Агро, Хан-Эко тээвэр болон Эко хотын тээвэр зэрэг ОНӨААТҮГ-уудад дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
парк шинэчлэлтийг хийж хог тээвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн бөгөөд үүний үр дүнд иргэдээс хог тээвэр болон зам арчлалт 
цэвэрлэгээ үйлчилгээтэй холбоотой санал гомдол эрс багассан. Мөн дээрх орон нутгийн өмчит газруудын бүтэц зохион байгуулалтыг 
өөрчилж орон тоог цомхотгосноор төсөв багассан.  

Хот, нийтийн аж ахуйн чиглэлээр зохион байгуулж буй гэрэлтүүлэг, хяналтын камерын ашиглалт, хог тээвэрлэлт, цэвэрлэгээ үйлчилгээний 
явц үр дүнгийн талаар Хан-Уул дүүргийн албан ёсны цахим вэб сайт www.khanuul.mn, Хан-Уул Эко дүүрэг, Нээлттэй Хан-Уул зэрэг албан 
ёсны хуудсуудаар дамжуулан иргэдэд мэдээллийг тогтмол, нээлттэй хүргэж байна. 

http://www.egazar.gov.mn/?fbclid=IwAR0MrIqCaxXzHZPUQwY14bKCm6Gn6J_PLS9mCp2Lzh-KAvDxTqKyKRE1Ans
http://www.khanuul.mn/


4.4 

Нийслэлээс хэрэгжүүлж буй бүтээн байгуулалт 
болон хөрөнгө оруулалттай холбоотой төсөл 
хөтөлбөрийн мэдээллийг иргэд олон нийтэд 
нээлттэй хүргэх, шийдвэр гаргах түвшний 
удирдлагуудад бодит цаг хугацааны хяналт 
тавих боломжийг бүрдүүлэх. 

Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх бүтээн 
байгуулалтын ажлын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, ажлын 
явцын мэдээллийг иргэдэд ил тод болгох цахим 
систем нэвтрүүлэх 

1 жил 50,0 

Хэрэгжилт: Хан-Уул дүүргийн албан ёсны цахим вэб сайт www.khanuul.mn, Хан-Уул Эко дүүрэг, Нээлттэй Хан-Уул зэрэг хуудсуудаар 
дамжуулан улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тус дүүрэгт хийгдэж буй бүтээн байгуулалт болон хөрөнгө оруулалттай 
холбоотой төсөл хөтөлбөрийн явц болон үр дүнгийн мэдээллийг иргэд олон нийтэд нээлттэй, тогтмол нийтэлж байна. 
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