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Ил тод байдлын талаар

1.1. Дараахь зүйлсийг байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байрлуулан 
тогтмол шинэчилж байх:
-байгууллагын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх 

чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн;
-албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм;
-төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн овог, нэр, 1-р

Хүний нөөц
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0 3 албан тушаал, хариуцсан ажил, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч улирал
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1 Ю

о
г

-төрийн үйлчилгээ авахтай холбоотой материалын жагсаалт;
-байгууллагын үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

заавар.
о
о 1.2. Байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох

Бүх албадX
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зорилгоор. үйлчилгээ тус бүрт тараах материал бэлтгэн, тараах, цахим хуудсанд 
байршуулан мэдээллэх;

Жилдээ
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1.3. Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хуулиар хориглоогүй аливаа мэдээллийг 
иргэдэд үнэ төлбөргүй, хүндрэл чирэгдэлгүй өгөх зорилгоор хэлтэс бүр зохион байгуулах, 
хэрэгжүүлсэн ажлын явц болон гүйцэтгэлийг тухай бүр вэб сайтад байршуулах төлөвлөгөө 
гарган, хэрэгжүүлсэн байна.

Жилдээ Бүх албад
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1.4. Нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэрээ тухай бүр Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яамаар хянуулан, улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлж, байгууллагын цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбарт байрлуулан мэдээлсэн байх;

Жилдээ Бүх албад
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с; 1.5. Төрийн бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон 
шийдвэрийн төслийг боловсруулахдаа холбогдох төрийн ба төрийн бус байгууллага, 
мэргэжпийн шинжээч, эрдэмтэн, иргэдийн саналыг авч, үндэслэлтэй гэж үзвэл төсөлд 
тусгадаг байх;

Жилдээ Бүх албад

1.6. Санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авах утас буюу хайрцаг /дэвтэр/ 
ажиллуулан, түүний мөрөөр тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн байх; Жилдээ Хүний нөөц
1.7. Өргөдөл, гомдлыг хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэж, хариуг өгч хэвшсэн байх.

Жилдээ Бүх албад



2017 оны дотоод аудит, ХШҮ-ний төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, мэдээлэх, Хийсэн 
хяналт шалгалтынхаа дүнг, шалгалтын үед хэрэглэгчдээс өгсөн санал, гомдпыг нэгтгэн 
байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байрлуулах

Жилдээ С.Мөнхжаргал
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2.1. Байгууллагын соёл, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны нээлттэй байдлын талаархи 
сэтгэл ханамжийн судалгааг албан хаагчдаас авч, дүнг ил тод танилцуулан, түүний мөрөөр 
шаардлагатай арга хэмжээ авсан байх;

Жилдээ Хүний нөөц

2
2.2. Сул орон тооны зарыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй зарласан байх; 
нөхөгдсөн мэдээллээ байршуулах

Тухай бүр Хүний нөөц
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2.3. Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох 
чиглэлээр байгууллагын дотоод журамд өөрчлөлт оруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулсан 
байх.

Тухай бүр
Хүний нөөц

3.1. Төсвийн төслийг боловсруулахдаа байгууллагын дунд хугацааны төлөвлөлт, эрхэм 
зорилго, үйл ажиллагааны зорилт чиглэлтэй нягт уялдуулсан байх;
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3.2. Үндэсний аюулгүй байдал болон төрийн нууцтай холбоотойгоос бусад байгууллагын 
тухайн жилийн төсөв, урьд оны төсвийн гүйцэтгэл, дараа оны төсвийн төслийг Монгол 
Улсын төсвийн ил тод байдал /у\мм/.П{ос1.доу.тп/ цахим хуудсаар болон бусад хэлбэрээр 
олон нийтэд мэдээлж, мэдээллийг иргэд, байгууллага чөлөөтэй авах нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн байх;

Жилдээ А.Отгонтуяа
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3.3. Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайланг 
байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 
мэдээлж, иргэд, иргэний нийгмийн зүгээс төсвийн зарцуулалтад хяналт тавих боломжийг 
хангасан байх;

Тухай бүр А.Отгонтуяа
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3.4. Байгууллагын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь 
байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байрлуулан мэдээлсэн байх Тухай бүр А.Отгонтуяа
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3.5. Тухайн жилийн батлагдсан төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд энэ тухай 
цахим хуудсаар болон бусад хэлбэрээр олон нийтэд мэдээлж, мэдээллийг иргэд, 
байгууллага чөлөөтэй авах нөхцөлөөр хангасан байх;

Тухай бүр А.Отгонтуяа

3.6. Зөвхөн хууль тогтоомжид заасан төлбөр, хураамжийг үйлчлүүлэгчээс авч, түүний 
хэмжээний тухай цахим хуудсаар болон бусад хэлбэрээр олон нийтэд мэдээлсэн байх; Тухай бүр А.Отгонтуяа
3.7. Үйлчилгээний хөлс болон төлбөр, хураамж авах хэлбэрийг боловсронгуй болгох 
чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн байх.

Тухай бүр А.Отгонтуяа

Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, зээл, 
тусламж, түүний хуваарилалтыг олон нийтэд тухай бүр нь мэдээлэх

Тухай бүр А.Отгонтуяа
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4.1. Ил тод, шударга, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчимд суурилсан 
худалдан авах ажиллагааны бодлого баримтлан, байгууллагын дотор мөрдөх журмыг 
батлан, энэ талаар олон нийтэд мэдээлсэн байх;

Тухай бүр А.Отгонтуяа

ю 4.2. Тендерт оролцохыг сонирхогчдод тавих шалгуур үзүүлэлт болон гүйцэтгэгчийг сонгон Тухай бүр ҮнэлгээнийX X т1  I  2 шалгаруулсан үндэслэлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу ил тод мэдээлсэн байх; хороо
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4.3. Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаархи товч мэдээллийг 
байгууллагын цахим хуудаст байршуулан, шалгарсан болон шалгарч чадаагүй шалтгаан 
нөхцөл, хуулийн үндэслэлийн талаар тодорхой танилцуулсан байх;

Тухай бүр
Үнэлгээний

хороо



4.4. Худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг тухай бүр байгууллагын цахим 
хуудаст байршуулж хэвшсэн байх;

Тухай бүр Хүний нөөц
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4.5. Тендер шалгаруулах явцад илэрсэн зөрчлийн талаар тухай бүр холбогдох 
байгууллагад мэдээлсэн байх;

Тухай бүр Хүний нөөц

4.6. Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр холбогдох албан хаагчдыг мэргэшүүлсэн байх; Тухай бүр Хүний нөөц

4.7. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт, 
шалгалтын дүнг байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байрлуулан, 
түүнтэй танилцах боломжийг бүрдүүлсэн байх;

Тухай бүр А.Отгонтуяа

4.8. Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдлын тоо, тэдгээрийн товч 
агуулга, шийдвэрлэсэн байдлыг байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт 
байрлуулан мэдээлсэн байх.

Тухай бүр Т.Тунгалаг




