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ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 
АВИЛГЫН ЭСРЭГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа Шалгуур үзүүлэлт

1

Авлигын эсрэг хууль, 
тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангах 
ХАСХОМ-ийн мэдүүлгийг 
бүртгэх, хадгалах талаар

ХАСХОМ-ийг хуулийн хугацаанд гаргуулан авч, 
бүртгэж, мэдээллийн санд оруулан 
баталгаажуулах

2-р сарын 
05-ны 
дотор

ХАСХОМ гаргах үүрэг бүхий бүх 
албан хаагчид мэдүүлгээ өгч, 
баталгаажуулсан байна.

Авлигын эсрэг зохион байгуулсан сургалтанд 
нийт албан хаагчид болон ХАСХОМ гаргаж буй 
албан тушаалтнуудыг хамруулах

Жилийн
турш

Зохион байгуулагдсан сургалтанд 
хамрагдсан байдал,

Шинээр томилогдохоор нэр дэвшсэн албан 
хаагчийн урьдчилсан мэдүүлгийг хуулийн дагуу 
бүртгэж холбогдох байгууллагаар хянуулах •

Тухай бүр
Урьдчилсан мэдүүлэг хянуул.сны 
дараа албан тушаалд томилсон 
байна.

Хувь хүний нууцтай холбогдох мэдээлэл, 
ХАСХОМ болон бусад мэдээллийг цоожтой 
шүүгээнд тусгайлан хадгалж, мэдээллийн 
хамгаалалтын баталгааг хангах

Жилийн
турш

Хувь хүний нууцтай холбогдох 
мэдээллийн хадгалалт, 
хамгаалалтын баталгаатай байдал 
сайжирсан байна.

2
Албан хаагчдын шударга 
байдал ба түүнийг 
нэмэгдүүлэх

Албан хаагчдын шударга байдлыг 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ /шударга 
ёс, ёс зүй, сонирхлын зөрчлийн талаархи 
сургалт, хэлэлцүүлэг, ярилцлага, зөвлөмж өгөх 
г.м/ зохион байгуулах

1-2-р
улиралд

Албан хаагчдын шударга байдлыг 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 1-ээс 
доошгүй удаа сургалт зохион 
байгуулсан байна.

Авлигын эрсдэл ба авилга гарах боломжийг 
бууруулах, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулан 
мэдэгдэл, тайлбар гаргуулан бүртгэж, 
мэдээллийн санд оруулах

Жилийн
турш

Авилга, ашиг сонирхолын зөрчил 
үүсээгүй, илрээгүй байх

Байгууллагын дотоод аудит, хяналт шалгалтын 
хүрээнд болон гомдол, мэдээллээр илрүүлсэн 
авлигын зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авч 
ажиллах

Тухай бүр
Байгууллагын дотоод аудит, хяналт 
шалгалтын хүрээнд илрүүлсэн 
авлигын зөрчил, авсан арга хэмжээ

Байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөх ил тод Эрх бүхий албан тушаалтнаас гаргаж
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3
Байгууллагын 
удирдлагын авилгатай 
тэмцэх хүсэл, эрмэлзлэл

байдлын төлөвлөгөө батлан, хэрэгжүүлэх Ж илийн
турш

буй шийдвэрийг ил тод, нээлттэй 
байдлыг хангах нөхцөл боломжийг 
бүрдүүлсэн байдал /цахим хуудас, 
мэдээллийн самбар/

Авлигын эсрэг төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагаас 
гаргасан санал санаачилгыг /уриа, уриалга, 
мэдэгдэл, амлалт г.м/ дэмжиж, нэгдэж ажиллах

Ж илийн
турш

Авлигын эсрэг төрийн болон төрийн 
бус байгууллага, хувийн хэвшлийн 
байгууллагаас гаргасан санал 
санаачилга /уриа, уриалга, мэдэгдэл, 
амлалт г.м/ нэгдсэн байдал .

Удирдах албан тушаалтнууд авилгатай тэмцэх 
хүсэл, эрмэлзлэл, хүчин чармайлт, үлгэр 
жишээ, санаачлага гаргаж ажиллах

Ж илийн
турш

Удирдах албан туш аалтнуудын 
авилгатай тэмцэх хүсэл, эрмэлзлэл, 
хүчин чармайлт, тэдний үлгэр жишээ 
байдал




