
БАТЛАВ.  



 

2 хуулийн 7.1.5  
 Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр 4.1.2.1.төрийн 
үйлчилгээг иргэнд цахим 
хэлбэрээр хүргэх тогтолцоог 
бүрдүүлэн, цахим 
үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ 
бий болгож, бэхжүүлэх; 

дагаж мөрдөх хэм 
хэмжээ тогтоосон 
шийдвэрийн төслийг 
олон нийтэд 
танилцуулах, сонирхогч 
бүлгүүдээс санал авах  

төслийг цахим 
хуудсандаа 
байршуулсан байх  

- Дэд 
хөтөлбөрийн 
тоо 

- Дэд 
хөтөлбөрийн 
төлөвлөгөө 

 

 

3 Авлигын эсрэг хуулийн 
6.1.3, Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөр 
4.1.2.4.эрсдэлд 
суурилсан төрийн хяналт 
шалгалт болон аж ахуйн 
нэгжийн дотоод хяналтыг 
бэхжүүлэх, хяналт 
шалгалтын 70 хувийг 
урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор зохион 
байгуулах, чиглэлийг 
цөөрүүлэх замаар 
төрийн хяналт 
шалгалтын тогтолцоог 
боловсронгуй болгох; 

Хяналт, 
шалгалтын үйл 
ажиллагааг ил тод 
байлгах  

1. Дотоод хяналт, 
шалгалтын 
төлөвлөгөөг цахим 
хуудсанд байршуулах 

- Цахим хуудсанд 
байршуулах  

- Дотоод хяналт 
шалгалт бүр 
удирдамжтай байх 

Төлөвлөгөө
ний дагуу 

Б.Гандулам 

2. Дүнг 
мэдээллийн самбар, 
цахим хуудсанд 
байршуулах 

- Дүнг мэдээлсэн байх  
- Удирдамж, 

шалгалтын дүн 
танилцуулгыг Газрын 
даргын зөвлөлд 
хэлэлцүүлсэн байх 

- Шаардлагатай 
тохиолдолд цахимд 
байршуулах 

Б.Гандулам 
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6.1.4, Мэдээллийн ил тод 
байдал, мэдээлэл авах 
эрхийн тухай хуулийн 
7.1.5  
 Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөр 
4.1.3.2.төсвийн 
төлөвлөлтийн үр 
ашигтай байдал, 
гүйцэтгэл, зарцуулалтын 
хөндлөнгийн хяналт, 
хариуцлагыг 
дээшлүүлэх; 

Төсвийн 
зарцуулалтын ил 
тод байдлыг 
хангах  

1. Шилэн дансны 
хуулийн дагуу 
мэдээллийг ил тод 
байршуулах /Шилэн 
данс, байгууллагын 
цахим хуудас, 
мэдээллийн самбар / 

- Шилэн дансанд 
байршуулсан 
мэдээллийн тоо  

-  Хугацаандаа 
байршуулсан 
мэдээлэл  

- Хугацаа хоцроосон 
мэдээлэл 

Хуулийн 
хугацаагаа

р 

Ц.Цэрэнчимэд 
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6.1.5, Мэдээллийн ил тод 
байдал, мэдээлэл авах 
эрхийн тухай хуулийн 
7.1.5  
 Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөр 
4.1.1.1.төрийн албаны 
төв байгууллагын 
дүгнэлт, хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийг хянасан 
байдлыг үндэслэн албан 
тушаалд томилох тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах, хариуцлагыг 
дээшлүүлэх; 
 

Хүний нөөцийн ил 
тод байдлыг 
хангах  

1. Төрийн албаны 
хуулийн дагуу сул 
орон тооны зар, 
томилгоог цахим 
хуудас, мэдээллийн 
самбарт байршуулах  

- Ил тод байршуулсан 
байх  

- Албан тушаалтанд 
тавигдах ёс зүй, 
мэдлэг боловсрол, 
туршлага, ур 
чадварын шаардлага 
хангасан иргэдийг 
төрийн абанд 
томилсон байх  

Тухай бүр 

Б.Гандулам 

2. Төрийн албаны  
салбар зөвлөлийн 
дүгнэлт, нийтийн 
албанд томилогдохоор 
нэр дэвшсэн этгээдийн 
хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийн хянасан 
дүгнэлтийг ил тод 
нээлттэй болгох  

- ХАСУМ хянуулах 
- ХАСУМ дүгнэлтийг ил 

тод нээлттэй 
мэдээлэх 

Тухай бүр 

Б.Гандулам 
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10, 11,  
 

Авлигын эсрэг 
хуулийн 
хэрэгжилтийг 
хангах 

1. ХАСХОМ-ийг 
хуулийн хугацаанд 
гаргуулан авч бүртгэх, 
хянах, мэдээллийн 
санд оруулах  

- ХАСХОМ гаргах 
албан тушаалтнуудын 
жагсаалт гаргасан 
байх  

-  Жагсаалтын дагуу 
ХАСХОМ хуулийн 
хугацаанд гаргуулан 
авч, бүртгэн, хяналт 
тавьсан байх  

- Цахимд бүртгэсэн 
байх  

2 сарын 15-
ны дотор 

Б.Гандулам 
Албан 

хаагчид 

2. ХАСХОМ 1, 2, 3, 
4 тайлангуудыг 
хугацаанд нь гаргаж 
хүргүүлсэн байх.  

- Хугацаанд нь 
чанартай хүргүүлсэн 
байх. 

2 сарын 20-
ны дотор 

Б.Гандулам 

 3. Мэдэгдэл, 
тайлбарыг тухай бүр 
авч бүртгэх, хянах  

- Тухай бүр авч 
мэдээлсэн байх  

Тухай бүр 
Б.Гандулам 

7 Авлигын эсрэг хуулийн Байгууллагын 1.  Албан хаагчдын - Зохион байгуулсан Жилдээ Бүх албан 



6.1.2, Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөрийн 
4.1.10.1.авлигын 
нийгмийн хор аюулыг 
ухуулан таниулах, 
авлигыг үл тэвчих үзлийг 
төлөвшүүлэхэд иргэн, 
төрийн болон төрийн бус 
байгууллагын оролцоог 
хангах арга хэмжээг үе 
шаттай хэрэгжүүлэх; 

удирдлага болон  
албан хаагдчын 
авлигатай тэмцэх 
хүсэл, 
эрмэлзлэлийг 
дэмжих  

шударга байдлыг 
нэмэгдүүлэхэд 
чиглэсэн арга хэмжээ 
/шударга ёс, ёс зүй, 
сонирхлын зөрчлийн 
талаархи сургалт, 
хэлэлцүүлэг, тэмцээн, 
ярилцлага, зөвлөмж 
гэх мэт/ зохион 
байгуулах  

арга хэмжээний тоо хаагчид 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ хийлгэх 

- Хэрэглэгчийн үнэлгээ 
хийлгэсэн байх 

12 сарын 1-
ны дотор 

Б.Гандулам 

3. Авлигын эсрэг 
үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг 
холбогдох газарт 
тайлагнах  

- Хугацаанд нь 
чанартай хүргүүлэх  

12 сарын 
10-ны 
дотор 

Б.Гандулам 

 

 

Төлөвлөгөө боловсруулсан: Ахлах  мэргэжилтэн   Б.Гандулам  


