
БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ

№ ЗОРИЛТ ХЭРЭПКҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ ШАЛГУУР
ҮЗҮҮЛЭЛТ

ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ
ЭЗЭН

ХҮРЭХ 
ҮР ДҮН

1.ЕС ЗҮИТЭИ МАНЛАИЛАЛ
1.1 Байгууллагын удирдлагын авлигатай 

Тэмцэх хүсэл эрмэлзэл хүчин 
чармайлтаа илэрхийлсэн байх

ХАСХОМ мэдүүлэх 
шудрага ажиллах, Тухай 
бүр мэдэгдэл хийсэн 
байх

2 сард, 
тухай бүр

Д.Мөнх-эрдэнэ
Авлигатай тэмцэх хүсэл 
эрмэлзлээ илэрхийлж 
сонирлын зөрчил гаргаагүй 
байна

1.2 Байгууллагын цахим хуудсанд болон 
шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд ил 
тод байдлыг хангахтай холбогдох 
мэдээллийг нийтийн хүртээл болгохоор 
байршуулна.

Байгууллагын 
удирдлагаас гаргаж буй 
шийдвэрийн ил тод, 
нээлттэй байдлыг 
хангах

Жилийн
турш

Д.Мөнх-эрдэнэ
Ц.Цэрэнчимэд

Хуудсанд ил тод байдлыг 
хангаж холбогдох 
мэдээллийг нийтийн хүртээл 
болно

1.3 Авлигын эсрэг төрийн болон төрийн бус 
байгууллага хувийн хэвшлийн 
байгууллагаас гаргасан санал 
санаачлагад нэгдэх

Санаачлагад
нэгдэх 1 улиралд

Хамт олноороо

Авлигын эсрэг санал 
санаачлагад нэгдсэн байна.

1.4 Байгууллагын удирдлагаас гаргаж буй 
шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг 
хангах

Мэдээллийн ил тод 
байдлын тухай хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилт 
сайжирсан байх

Жилийн
турш

Д.Мөнх-эрдэнэ
Байгууллагын удирдлагаас 
гаргаж буй шийдвэрийн ил 
тод, нээлттэй байдлыг 
хангагдна

1.5 Авлигатай тэмцэх газраас гаргасан 
зөвлөмжийн шийдвэр хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах

Авлигатай тэмцэх 
газраас хүргүүлсэн 
зөвлөмж, шийдвэр 
албан бичгийн 
бүртгэлийг хөтлөх

Жилийн
турш

Б.Сарантуяа
Хэрэгжилтийг хангах зохион 
байгуулалтын дарга хэмжээг 
авах Зөвлөмж шийдвэр, 
албан бичгийн дагуу 
холбогдох арга хэмжээг 
авсан байна

2. ХУВЬ ХҮНИИ ШУДАРГА БАИДАЛ
2.1 Тодорхой чиглэлүүдээр мэргэжлийн багш Албан хаагчдыг бүрэн 2-3 Д.Мөнх-эрдэнэ Албан хаагчдын мэдлэг
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илтгэгч нараар хичээл заалгасан байна хамруулсан байх улиралд мэдээлэл дээшилсэн байна.
2.2 Албан хаагч бүрийн ажил үүргийн 

хуваарийг тодорхой болгох
Төрийн албан хаагч нэг 
бүрийн ажил үүргийн 
хуваарь, ажлын байрны 
тодорхойлолтыг баталж 
мөрдүүлсэн байх 
Хариуцсан ажил үүргийн 
чиглэлийн талаархи 
мэдээллийн нээлттэй 
байдал

1 улиралд Д.Мөнх-Эрдэнэ
Төрийн албан хаагч нэг 
бүрийн ажил үүргийн 
хуваарь, ажлын байрны 
тодорхойлолтыг шинэчлэн 
баталж мөрдүүлсэн байх 
Хариуцсан ажил үүргийн 
чиглэлийн талаархи 
мэдээлсэн байна

2.3 Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлэг, мэдэгдэл хувийн ашиг сонирхол, 
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн 
хугацаанд мэдүүлэх

Хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлэг, 
мэдэгдэл ,хувийн ашиг 
сонирхол,хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг 
хуулийн хугацаанд 
гаргуулан авах

2 сард Төрийн 
захиргааны 

албан хаагчид

Хувийн ашиг сонирхлын 
мэдэгдлийг тухай бүр 
гаргуулан авсан байна

З.ТОГТОЛЦООНЫ ШУДАРГА БАЙДАЛ / Төсөв санхүүгийн болон хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа/

3.1 Салбарын хүрээнд гаргаж буй 
шийдвэрийн төсөлд төрийн болон төрийн 
бус байгууллага, иргэдийн зүгээс саналаа 
илэрхийлэх боломжийг нэмэгдүүлэх

Тодорхой гаргасан 
төслүүдэд төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, 
иргэдийн саналыг 
тусгасан байна.

Жилийн
турш Ц.Уранбаяр

Удирдлагаас гаргасан 
шийдвэр төслүүдэд 
ААН,Байгууллага иргэдийн 
санаачлага туссан байна

3.2 Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг 
сурталчилах мэдээллийн самбар 

Цахим хуудас 
Саналын хайрцаг

Авлигын эсрэг хууль 
тогтоомжийг 
Боломжит хэлбэрээр 
байгууллага дотроо 
сурталчлах

Жилийн
турш Ц. Цолмон- 

эрдэнэ
Сурталчилсан байна

3.3 Төсвийн орлого зарлага, гадаадын зээл 
тусламжийн мэдээллийг ил тод байлгах

Төсвийн орлого, 
зарлага, гадаадын зээл 
тусламжийн мэдээллийг 
мэдээлсэн байдал

Жилийн
турш

Ц.Цэрэнчимэд Төсвийн орлого, зарлага, 
гадаадын зээл тусламжийн 
мэдээллийг мэдээлсэн байх

3.4 Тухайн жилийн төсөвт орсон өөрчлөлтийн 
талаарх мэдээллийг өөрчлөлт орсноос 14 
хоногийн дотор тус тус цахим хуудсанд 
байршуулж мэдээлнэ

Мэдээллийг цахим 
хуудсанд байршуулсан 
байх

Тухай
бүр

Ц.Цэрэнчимэд Өөрчлөлт орсон даруйд нь 
мэдээллийг цахим хуудсанд 
байршуулсан байх

3.5 Худалдан авах ажиллагааны ил тод 
байдлыг хангах худалдан авах

Худалдан авах 
ажиллагааны ил тод Ц.Цэрэнчимэд Худалдан авах ажиллагааны 

ил тод байдлыг хангах



ажиллагааны төлөвлөгөө тендерийн 
урилгыг өдөр тутмын сонин цахим 
хуудсаар нийтэд мэдээлэх, Аймгийн 
ОНӨГ-ын худалдан авах ажиллагааны 
албаар зохион байгуулуулах

байдлыг хангах 
худалдан авах 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө тендерийн 
урилгыг өдөр тутмын 
сонин цахим хуудсаар 
нийтэд мэдээлсэн 
байдал

Жилийн
турш

худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө тендерийн 
урилгыг өдөр тутмын сонин 
цахим хуудсаар нийтэд 
мэдээлсэн байх

3.6 Тендерийн үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын 
мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил, 
төрийн бус байгууллагын төлөөллийг 
оролцуулах

Тендерт оролцохыг 
сонирхогчид тавих 
шалгуур үзүүлэлт, 
шалгарсан болон 
шалгараагүй 
оролцогчийн талаарх 
мэдээлэл, шалтгаан, 
нөхцөл, хуулийн 
үндэслэлийн талаар 
нийтэд мэдээлэх

Үнэлгээни 
й хороод 

байгуулах 
бүрд

Д.Мөнх-Эрдэнэ

Тендерийн үнэлгээний 
хорооны бүрэлдэхүүнд 
тухайн салбарын 
мэргэжпийн холбоод, хувийн 
хэвшил, төрийн бус 
байгууллагын төлөөллийг 
оролцуулсан байна.

3.7 Иргэдтэй харилцах асуудал хариуцсан 
албан хаагчийн эцэг/эх/-ийн нэр, нэр, 
албан тушаал, ажиллах журам, утас, 
иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн 
хуваарь, иргэдийн өргөдөл гомдол 
хүсэлтийг шийдвэрлэсэн талаарх 
мэдээллийг цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбарт байршуулах

Албан хаагчдын 
мэдээлэл болон 
ажиллах журам, 
иргэдийг хүлээн авч 
уулзах цагийн хуваарь, 
өргөдөл гомдол 
хүсэлтийг шийдвэрлэсэн 
талаарх мэдээлллийн 
цахим хуудас 
мэдээллийн самбарт 
байршуулсан байх

Жилийн
турш

Б.Сарантуяа
Шийдвэрлэсэн өргөдөл 

гомдлын мэдээллийг нийтэд 
ил мэдээлнэ

3.8
Худалдан авсан бараа, ажил, 
үйлчилгээний тайлан, худалдан авах 
ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан 
дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын 
дүнг цахим хуудсандаа байрлуулах

Худалдан авах 
ажиллагаанд хийсэн 
аудитын тайлан, 
дүгнэлт болон бусад 
хяналт, шалгалтын 
дүнгийн талаархи 
нээлттэй байдал

Жилийн
турш

Д.Мөнх-Эрдэнэ
Ц.Цэрэнчимэд

Тайлан мэдээний дүнг цахим 
хуудсанд байрлуулсан байна

3.9 Тендер шалгаруулах явцад илэрсэн 
зөрчил, гэрээний үүргээ биелүүлээгүй 
иргэн, ААН-ийн хар жагсаалтыг хөтөлж

Зөрчлийг мэдээлсэн 
байдал Тухай бүр

Д.Мөнх-Эрдэнэ
Ц.Цэрэнчимэд

Зөрчил гарсан тохиолдолд 
нэн даруй мэдээлсэн 
холбогдох газарт мэдээлсэн



холбогдох байгууллагад мэдээлэх байна

3.10
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, 
төсөв, нийт хөрөнгө оруулалт, худалдан 
авсан бараа, ажил үйлчилгээний тайланг 
олон нийтэд ил тод болгох

Худалдан авах 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө, төсөв, нийт 
хөрөнгө оруулалт, 
худалдан авсан бараа, 
ажил үйлчилгээний 
тайланг олон нийтэд 
мэдээлэх

Жилийн
турш

Д.Мөнх-Эрдэнэ
Ц.Цэрэнчимэд

Худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө, төсөв, нийт 
хөрөнгө оруулалт, худалдан 
авсан бараа, ажил 
үйлчилгээний тайланг олон 
нийтэд ил тод болгосон 
байна.

3.11 Албан үүргээ гүйцэтгэж байх явцдаа олж 
мэдсэн авлигын зөрчлийн талаарх 
мэдээллийг авлигатай тэмцэх газарт нэн 
даруй мэдээлэх, хянан шалгаж буй 
материалыг харьяаллын дагуу шилжүүлэх

Апбан үүргээ гүйцэтгэж 
байх явцдаа олж мэдсэн 
авлигын зөрчлийн 
талаарх мэдээллийг 
авлигатай тэмцэх газарт 
нэн
даруй мэдээлэх, хянан 
шалгаж буй материалыг 
харьяаллын дагуу 
шилжүүлсэн байдал

Тухай бүр

Албан хаагч бүр Шийдвэрлсэн байна.
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