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2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ  
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№ Зорилго Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
Хэрэгжих 
хугацаа 

Шаардаг
дах 

хөрөнгө 
Шалгуур үзүүлэлт 

Хүрэх 
түвшин 

Хэрэгжилт 
Ху
вь 

Нэг. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах 

1 Авлигын 
эсрэг хууль 
тогтоомжийг 

иргэдэд 
сурталчлах, 

соён 
гэгээрүүлэх 

үйл 
ажиллагаан

ы 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх 

1.1. АТГ-аас бэлтгэсэн тв 
шторк, инфографик, видео 
график, нийтлэл, теле 
зохиомж, хөдөлгөөнт зураг, 
зурагт хуудас, цахим ном, 
гарын авлага зэргийг тухайн 
орон нутгийн хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл, албан 
ёсны цахим хуудас болон 
нийгмийн сүлжээ (facebook, 
twitter, youtube), лед дэлгэц, 
сурталчилгааны самбарт 
байршуулах зэрэг бүхий л 
боломжтой хэлбэрээр олон 
нийтэд хүргэх 

2022 он  Мэдээллийг олон нийтэд 
хүргэсэн байдал   
-Албан ёсны цахим 
хуудсаар дамжуулсан 
мэдээллийн төрөл, тоо: 
-Нийгмийн сүлжээгээр 
дамжуулсан  
мэдээллийн төрөл, тоо:  
-Сурталчилгааны 
самбарт байршуулсан 
мэдээллийн төрөл, тоо: 
Бусад хэлбэрээр 
дамжуулсан мэдээллийн 
төрөл, тоо: 

-
Баримтжуул
ж, үр дүнг 
тооцож, 
тайлагнасан 
байх 

Байгууллагын дотоод 
сургалтаар “Авилгын эсрэг 
хууль”, “Хувийн ашиг 
сонирхлын болон хөрөнгө 
орлогын мэдүүлэг гаргах, 
анхаарах асуудал”, “Ашиг 
сонирхлын  зөрчил”, Засгийн 
газрын 2019 оны 33 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан 
“Төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний албан хаагчийн 
ёс зүйн дүрэм”-ээр дотоод 
сургалт зохион байгуулж, 16 
албан хаагчид хамрагдаж, 6 
төрлийн гарын авлага бэлтгэж 
тараасан. Байгууллагын албан 
ёсны цахим хуудсанд 1 
мэдээлэл,  Говьсүмбэр 
аймгийн малчид фейсбүүк 
хуудсанд 3  мэдээлэл, 
“Шударга ёс, хөгжил дэвшилд 
110” мэдээллийн самбарыг 
тогтмол ажиллуулж нийт      10 
мэдээлэл байршуулав. 
 

 
 

70 

1.2. АТГ-аас санаачилсан 
аян,  арга хэмжээг 
байгууллага, салбар нэгж, 
нутаг дэвсгэрийн онцлогт 
тохируулан зохион байгуулах 

  Зохион байгуулсан арга 
хэмжээний тоо  
-Байгууллагын түвшинд:  
-Салбарын хэмжээнд:  

-Дэмжиж 
хамтран 
ажилласан 
байх 
-Салбар 
нэгж, орон 
нутагт 
зохион 
байгуулж, үр 

2022 оны 04 сарын 09-ний өдөр 
Авлигатай тэмцэх газраас 
зохион байгуулсан "Таны 
эрх,таны оролцоо, Авлигад 
үгүй гэж хэлье" сургалт, 
өдөрлөгт нийт 16 албан хаагч 
хамрагдав.  
Авилгатай тэмцэх газраас 
зохион байгуулж буй “Зөв зөвд 
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дүнг 
тайлагнасан 
байх 

шударга зөв” аянд 
байгууллагын албан хаагчид 
нэгдэж, “АТГ-Олон нийтийн 
төв”, Авилгатай тэмцэх газар, 
цахим хуудсуудад нэгдсэн. 

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

2022 он  “Шударга ёс, хөгжил 
дэвшилд 110” самбарт 
байршуулсан 
мэдээллийн төрөл, тоо: 

-Мэдээллийг 
тогтмол 
шинэчлэх 
ажлыг 
хэвшүүлсэн 
байх 
-Авлигатай 
тэмцэх 
газраас 
хүргүүлсэн 
мэдээллийг 
байршуулса
н байх 

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг 
мэдээлэн сурталчлах 
зорилгоор “Шударга ёс, хөгжил 
дэвшилд 110” мэдээллийн 
самбарыг тогтмол ажиллуулж 
нийт      10 мэдээлэл 
байршуулав.
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Хоёр. Авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулах, албан хаагчдыг сургалтад хамруулах 

2 Авлигын 
эсрэг 

сургалт 
зохион 

байгуулах, 
албан 

хаагчдыг 
АТГ-аас 
зохион 

байгуулсан 
сургалтад 
хамруулах 

2.1. АТГ-аас зохион 
байгуулдаг авлигын эсрэг  
сургалтад албан хаагчдаа 
хамруулах 

2022 он  -Сургалтын хөтөлбөрийн 
тоо:  
-Хамрагдах ТАХ-ийн тоо: 

 2022 оны 04 сарын 09-ний өдөр 
Авлигатай тэмцэх газраас 
зохион байгуулсан "Таны 
эрх,таны оролцоо, Авлигад 
үгүй гэж хэлье" сургалт, 
өдөрлөгт нийт 16 албан хаагч 
хамрагдсан. 
02 дугаар сарын 22-ны өдөр 
Авилгатай тэмцэх газраас 
төрийн албанд шинээр 
томилогдсон албан хаагчдад 
хийсэн сургалтанд 1 албан 
хаагч, 02 дугаар сарын 23-ны 
өдөр аймгийн төвд үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа 
төрийн байгууллагуудын албан 
хаагчдад зориулсан 
сургалтанд 9 албан хаагч 
хамрагдсан. 
 

100 



2.2. Авлигын эсрэг сургалт, 
сурталчилгаа, соён 
гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг 
өөрсдийн нөөц бололцоонд 
тулгуурлан иргэд, малчид, 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд 
хүргэх, зохион байгуулах 

2022 он  -Зохион байгуулсан арга 
хэмжээний тоо:  
-Хамрагдах иргэдийн 
тоо: 

 2022 оны 04 дүгээр сарын 26-
ны өдөр зохион байгуулагдсан  
"Зохистой дадал нэврүүлэх " 
сургалтанд хамрагдсан орон 
нутгийн  "Ахуй үйлчилгээ 
эрхлэгч" 45 иргэн ААН-ийн 
төлөөлөгчдөд Авилгын эсрэг 
хуулийг сурталчилж, дараах 
гарын авлага, зурагт хуудас, 
материалыг тараав. Үүнд: - 
АТГ-т хэрхэн өргөдөл гомдол, 
мэдээлэл гаргах вэ;  - Хувийн 
хэвшилд зориулсан  Авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж; 
-Хэрэглэгч гэж хэн бэ?, 
Хэрэглэгч та ямар эрхтэй вэ; 
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Гурав. Авлигатай тэмцэх газраас гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх 

3 Авлигатай 
тэмцэх 
газраас 
бүрэн 

эрхийнхээ 
дагуу 

гаргасан 
шийдвэрийг 
биелүүлэх, 
хариуг нь 
хугацаанд 

нь мэдэгдэх 

3.1. Авлигатай тэмцэх 
газраас хүргүүлсэн 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 

2022 он  -Зөвлөмжийн тоо: 
-Зөвлөмжид тусгагдсан  
арга хэмжээний тоо:  
-Хэрэгжилтийн хувь: 

 

Авлигатай тэмцэх газраас 
манай байгууллагад ирүүлсэн 
зөвлөмж, зөрчил арилгуулах 
албан бичиг байхгүй. 

100 

3.2. Зөрчил арилгуулах албан 
бичигт тусгагдсан арга 
хэмжээг  авч хэрэгжүүлэх 

2022 он  Албан бичгийн тоо: 
Албан бичигт тусгагдсан  
арга хэмжээний тоо: 
Хэрэгжилтийн хувь: 

 100 

Дөрөв. Байгууллагын удирдлагын авлигтай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, санаачилга өрнүүлэх 

4 Байгууллагы
н 

удирдлагын 
авлигтай 
тэмцэх 
хүсэл 

эрмэлзэл, 

4.1. Авлигын эсрэг төрийн 
болон төрийн бус 
байгууллага, хувийн хэвшил, 
иргэдээс гаргасан санал, 
санаачилгыг дэмжин туслах 

2022 он  -Хандсан байгууллага, 
иргэдийн тоо:  
-Гаргасан саналын тоо:  
 

 2022 оны 05 дугаар сарын 24-
ны байдлаар төрийн бус 
байгууллага, хувийн хэвшил, 
иргэдээс  санал, санаачилга 
ирээгүй. 
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санаачилга 
өрнүүлэх 

Тав. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэх шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах 

5 Авлига, 
ашиг 

сонирхлын 
зөрчил 
үүсгэх 

шалтгаан 
нөхцөлийг 
арилгуулах 
арга хэмжээ 

авах 

5.1. Авлигын эрсдэл ба 
авлига гарах нөхцөлийг 
бууруулах чиглэлээр 
холбогдох арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх /төрийн 
үйлчилгээг цахим хэлбэрт 
шилжүүлэх,  шат дамжлагыг 
бууруулах,  ил тод байдлыг 
нэмэгдүүлэх, эрсдэлийн 
үнэлгээ хийлгэх г.м / 

2022 он  -Цахим хэлбэрт 
шилжүүлсэн  төрийн 
үйлчилгээний тоо: 
-Эрсдэлийг бүртгэдэг, 
үнэлдэг эсэх 

Шинэ 
шийдэл, 
технологи 
нэвтрүүлэх 
замаар хүнд 
суртал 
чирэгдлийг 
багасгах 
зэрэг үр 
дүнтэй арга 
хэмжээг 
зохион 
байгуулсан 
байх 

2022 оны хагас жилийн 
байдлаар 2 үйлчилгээг E-
Mongolia системд нэвтрүүлж 
цахимжуулсан. Байгууллагын 
албан ёсны цахим хуудасны 
нүүр хуудсанд санал, хүсэлт 
хүлээн авах хэсгийг ажиллуулж 
байна. 05 дугаар сарын 25-ны 
байдлаар цахимаар санал, 
хүсэлт ирээгүй. 
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Зургаа. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг сайжруулах 

6 Байгууллагы
н үйл 

ажиллагаан
ы ил тод, 
нээлттэй 
байдлыг 

сайжруулах 

6.1. Шилэн дансны тухай 
хуулийн 6.1, 6.4, Авлигын 
эсрэг хуулийн 6.1.4, 
Мэдээллийн ил тод байдал  
ба мэдээлэл авах эрхийн 
тухай хуулийн 7.1.9-т заасан 
заалтуудын хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах 

2022 он  -Шилэн дансны тухай 
хуулийн 6.1.1–6.1.6 
заасан мэдээллүүдийг 
тогтоосон хугацаанд иж 
бүрэн тайлагнасан эсэх 
-Шилэн дансны тухай 
хуулийн 6.4.1 – 6.4.9 
заасан мэдээллүүдийг 7 
хоногийн дотор иж бүрэн 
тайлагнасан эсэх  
-Авлигын эсрэг хуулийн 
6.1.4, Мэдээллийн ил тод 
байдал ба мэдээлэл 
авах эрхийн тухай 
хуулийн 7.1.9-т заасан 
мэдээллүүдийг 
тогтоосон хугацаанд иж 
бүрэн тайлагнасан эсэх 

Хуулийн 
хэрэгжилтий
г хангуулж, 
иргэдэд 
ойлгомжтой 
хүртээмжтэй 
байдлаар 
хүргэхэд 
анхаарсан 
байх 

2022 оны Байгууллагын 
дотоод хяналт, шалгалтын 
төлөвлөгөөнд улирал бүр 
шилэн дансны цахим 
мэдээллийг Шилэн дансны 
тухай хуулийн 6 дугаар зүйл, 
Засгийн газрын 2016 оны 29 
дүгээр тогтоолын  хүрээнд 
шалгахаар тусгагдсан.2022 
оны 01 дүгээр улирлын 
байдлаар Шилэн дансны 
цахим мэдээллийг хуулийн 
хугацаанд цэс болгоноор 
бүрэн оруулсан байна. Нийт 
37 мэдээллийг хугацаанд нь 
100 хувь оруулсан.  
Байгууллагын шилэн дансны 
цахим мэдээлэлтэй 
холбоотой гарсан зөрчил, 
дутагдал байхгүй. 
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Авлигын эсрэг хууль, Шилэн дансны тухай хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд зааснаар доорх мэдээллүүдийг цахим 

хуудас дээрээ байршуулж, иргэд үзэж, танилцах боломжоор хангах 
 

№ Арга хэмжээ Байршуулс
ан  

Байршуулаа
гүй  

Тайлбар /Хариуцах эзэн/ 



1 Тухайн жилийн төсөв /1 дүгээр сарын 10-ны дотор/ Тийм   Б.Мэндбаяр 

2 Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл /4 дүгээр сарын 1-ний дотор/ Тийм   Б.Мэндбаяр 

3 Дараа жилийн төсвийн төсөл /8 дугаар сарын 15-ны дотор/   Хугацаа болоогүй Б.Мэндбаяр 

4 9.1.4.2.Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан /5 дүгээр сарын 1-ний дотор/ Тийм   Б.Мэндбаяр 

5 Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт /5 дүгээр сарын 1-ний дотор/ Тийм   Б.Мэндбаяр 

6 Тухайн жилийн төсөвт орсон өөрчлөлтийн тапаар мэдээлэх /өөрчлөлт орсноос 
хойш ажлын 14 хоногт/ 

Тийм   Б.Мэндбаяр 

7 Төсвийн орлого бүрдүүлэлтийг нээлттэй болгох /татварын орлого, татварын 
бус орлогын тапаарх мэдээлэл/ 

  Байхгүй Б.Мэндбаяр 

8 Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулаптын тайлан (Бүтэн 
жилээр.Хагас жилээр) 

  Байхгүй Б.Мэндбаяр 

9 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, 
зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Тухай бүр) 

Тийм   Б.Мэндбаяр 

10 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө Тийм   Б.Мэндбаяр 

11 Тендерийн баримт бичиг, тендер шапгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн 
урилга 

  Байхгүй   Б.Мэндбаяр 

12 Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцог-чийн талаарх мэдээлэл 
/шалгарсан болон шалгарч чадаагүй шалтгаан, нөхцөл, хуулийн үндэслэл/ 

  Байхгүй Б.Мэндбаяр 

13 Худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайлан   Байхгүй Б.Мэндбаяр 

14 Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад 
хяналт, шалгалтын дүн 

Тийм   Б.Мэндбаяр 

15 Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээний тайлан (Бүтэн жилээр) 

  Хугацаа болоогүй Б.Мэндбаяр 

16 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил 
үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг (Тухай 
бүр) 

Тийм   Б.Мэндбаяр 

17 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл /Бүтэн жил, сар бүр/ 
орон нутагт хамааралтай 

  Байхгүй Б.Мэндбаяр 

18 Засгийн газрын болон орон нутгийн тусгай сангийн орлого, зарлага, хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл (Бүтэн жилээр.Сар бүр) орон нутагт 
хамааралтай 

  Байхгүй Б.Мэндбаяр 

19 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд 
заасан мэдэгдэл (Тухай бүр 

Тийм   Б.Мэндбаяр 

20 Ажилтнуудын хариуцсан ажил, үүргийн чиглэлийн талаарх мэдээлэл Тийм       ЗАААлба 

21 Төрийн бус байгууллага, иргэдтэй хамтран хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр 
дүнгийн талаарх мэдээлэл 

Тийм   ЗАААлба 

22 ЁС зүйн дүрэм Тийм   ЗАААлба 

23 Удирдлагын шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдал /тушаал, захирамж/ Тийм   ЗАААлба 

24 Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж /хуульчилсан акт/, дүрэм, 
журам, заавар 

   ЗАААлба 

25 Өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлт, мэдээлэл хүлээн авах нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн эсэх 

Тийм   ЗАААлба 



26 Иргэдийн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг шийдвэрлэсэн талаарх 
мэдээлэл 

Тийм   ЗАААлба 

27 Сул орон тооны зар /тухай бүр шинэчилсэн/ Тийм       ЗАААлба 

28 Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт (Сар бүр) Тийм   ЗАААлба 

 

 

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО 

Д/д 
Арга хэмжээний 

тоо 
 

Үүнээс:  
БИЕЛЭЛТИЙН 
ДҮН /хувь/ 
 

 

Хэрэгжилт 

Үнэлэх боломжгүй 

1 10 арга хэмжээ 
100 

Тодорхой үр 
дүнтэй 

70-99% 

Эрчимжүүлэх 
шаардлагатай 

31-69% 

 

үр дүнгүй 

0-30% 

6 4 - -  88 % 

 
                              
 
                                    ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:  

 ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ 
 ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                     С.МӨНХЖАРГАЛ 
 

                               ХЯНАСАН:  
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ДАРГА                           Н.ДАВААХҮҮ 

 
 

 


