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1. ХУУЛИАР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ

Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, дүрэм, 
журмыг Тамгын газрын мэдээллийн 

самбар болон дүүргийн цахим 
хуудсанд байрлуулах, холбогдох 

мэдээллийг тухай бүр шинэчилж байх

Жилийн турш Хуулийн алба, 
ХМОНХА

Авлигын эсрэг хууль 
тогтоомж, дүрэм, журмыг 

Тамгын газрын 
мэдээллийн самбар 

болон дүүргийн цахим 
хуудсанд байршуулсан 

байдал

Эрх зүйн үндэслэл: 
-Авлигын эсрэг 

хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 5.1.2 

-ГХУС тухай хуулийн 
7 дугаар зүлийн 7.5, 9 
дүгээр зүйлийн 9.1.2

Авлигын эсрэг хууль 
тогтоомжийг иргэдэд

Иргэдэд авлигын эсрэг хууль 
тогтоомжийг сурталчлан сургалт, 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулах

Төлөвлөгөөни 
й дагуу

ЗХХ, ХМОНХА

Иргэдэд зориулсан 
сургалт хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулагдсан 
байх

1.1
сурталчлах, энэ талаар 

мэдээллийг иргэд, 
байгууллага чөлөөтэй 
авах нөхцлийг хангах

Иргэд болон дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 
нэпк байгууллагад АТГ-тай хамтран 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулах

5 сард

Хороод хариуцсан 
мэргэжилтэн, 

Хороодын засаг 
дарга

Авлигатай тэмцэх 
газраас бэлтгэн 

хүргуүлсэн 
сурталчилгааны 

материалыг иргэд, 
байгууллагад түгээсэн 

байдал

Дүүргийн Засаг даргын батлагдсан 
захирамж, шийдвэрийг тухай бүр 

дүүргийн цахим хуудсанд байрлуулж 
байх

Тухай бүр ХМОНХА

Дүүргийн Засаг даргын 
батлагдсан захирамж, 
шийдвэрийг тухай бүр 

дүүргийн цахим хуудсанд 
байрлуулж байдал



1.2

Эрх зүйн үндэслэл:- 
Авлигын эсрэг 

хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 5.1,6 дугаар 

зүйлийн 6.1.2 • 
Мэдээллийн ил тод 

байдал ба мэдээлэл 
авах эрхийн тухай 
хуулийн 7 дугээр 

зүйлийн 7.1.5

Шинээр боловсруулж 
байгаа бодлогын баримт 
бичиг ба нийтээр дагаж 

мөрдөх хэм хэмжээ 
тогтоосон шийдвэрийн 
төслийг олон нийтэд 

танилцуулах, сонирхогч 
бүлгүүдтэй харилцан 

санал солилцох, саналаа 
илэрхийлэх болооцоо 

нөхцөлөөр хангах

Шинээр гарсан хууль, тогтоол, эрх 
зүйн баримт бичгүүдийг иргэд болон 
төрийн албан хаагчдад сурталчлан 

таниулах, санал солилцох ажпыг 
зохион байгуулах

Тухай бүр
Хуулийн алба, Эрх 

зүйн туслалцаа 
үзүүлэх төв

Иргэд болон төрийн 
албан хаагчид шинээр 
батлагдсан хууль, эрх 
зүйн баримт бичгийн 
талаар мэдпэгтэнй 

болсон байна. Иргэд 
олон нийт, сонирхогч 
бүлгүүдийн саналыг 

тусгасан байдал.

Хууль, бусад шийдвэрийн төсөл, 
бодлогын баримт бичгүудэд тухайн 

жилд хариуцан хэлэлцуулэх асуудлын 
талаар \мллл/.Ьос1.тп сайтаар 

дамжуулан иргэд, олон нийт. аж ахуйн 
нэгж байгууллагын саналыг хулээн 

авч саналыг зохих байгууллагад 
хургүулнэ

Жилийн турш ЗХХ, ЭЗТХ, 
ХМОНХА, ХААА

Хууль бусад шийдвэрийн 
төслүүдийн санал авч 

зохих байгууллагад 
хүргүүлсэн байх

1.3

Эрх зүйн үндэслэл: • 
Авлигын эсрэг 

хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.3

Төрийн хяналтын үйл 
ажиллагааны ил тод 

нээлттэй байдлыг хангах

Дүүргийн харьяа хэлтэс, албадад 
хяналт шалгалт явуулж үнэлэж дүгнэх 9 сард Ажпын хэсэг 

байгуулах

Тухайн жилд явуулах 
хяналт шалгалтын ажпын 

төлөвлөлтийн байдал

Шалгалтын дүнг дүүргийн цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбарт 

байршуулах,

Шалгалтын 
дүн гармагц Ажпын хэсэг

Хийсэн хяналт 
шалгалтынхаа дүнг олон 

нийтэд мэдээлсэн 
байдал

Хяналт шалгалтын дүнг 
шаардлагатай тохиолдолд зөвлөн 

туслах болон зөвлөмж гаргах, 
шалгалтын мөрөөр холбогдох арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг даалгах

Шалгалтын 
дүн гармагц Ажлын хэсэг

Хяналт шалгалтын 
мөрөөр авсан арга 

хэмжээ

Тухайн жилийн төсөв хэлэлцэхэд 
иргэдийн оролцоог ханган тухайн 

хорооны иргэдийн саналыг төсөвт 
тусгуулахаар санал авч ажиллах

СТСХ Иргэдээс санал авч 
төсөвт тусгуулсан байдал



Эрх зүйн үндэслэл: ■ 
Авлигын эсрэг 

хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.4 

Мэдээллийн ил тод 
байдал ба мэдээлэл 

авах эрхийн тухай 
хуулийн 9 дүгээр зүйл

Төсвийн орлого, түүний 
зарцуулалт, гадаадын 
зээл, тусламж, түүний 
хуваарилалтыг олон 

нийтэд тухай бүр 
мэдээлэх

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 88 
дугаар зарлиг болон ЗГ-ийн тогтоолыг 
хэрэгжүүлж “Шилэн данс”-ыг тогтмол 

хуваарийн дагуу мэдээг шинэчлэх 
ажлыг гүйцэтгэх

Хуулийн
хугацаанд СТСХ

Тухайн жилийн төсөв, 
өмнөх оны төсвийн 

гүйцэтгэл, дараа жилийн 
төсвийн төслийг цахим 
хуудсанд байршуулсан 

байдал

Санхүүгийн тайланг ”шилэн данс" 
мэдээллийн самбар болон цахим 

хуудсанд тогтмол хуваарийн дагуу 
байршуулах

Тогтоосон
хугацаанд СТСХ

Жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайлан /4 

дүгээр сарын 1-ны дотор/- 
г цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбарт 
байршуулсан байдал

Дүүргийн Санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд хийсэн аудитын тайланг 

иргэдэд ил тод мэдээлэх ажлыг 
зохион байгуулах

Аудитын 
дүгнэлт ирсэн 

даруй
ДАА

Санхүүгийн тайланд 
хийсэн аудитын 

дүгнэлтийг /4дүгээр 
сарын 1-ний дотор/ бүрэн 

эхээр нь цахим хуудас 
болон мэдээллийн 

самбарт байршуулсан 
байдал

Тухайн жилийн төсвийн өөрчлөлт 
болон татварын орлого, татварын 
бус орлогын талаарх мэдээллийг 
иргэдэд нээлттэй мэдээлж байна

Тухай бүр СТСХ,
Төсвийн орлого 

бүрдүүлэлтийн нээлттэй 
байдал

Гадаадын зээл тусламжаар 
хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр 

болон төрийн зарим үйлчилгээг 
төрийн бус байгууллагаар 

гүйцэтгүүлэх талаар мэдээллийг 
цахим хуудсаар мэдээллэж байх

Тухай бүр Холбогдох хэлтэс, 
алба

Гадаадын зээл, 
тусламжаар хэрэгжиж 
буй төсөл хөтөлбөр, 
түүний хэрэгжилтийн 
талаарх мэдээллийн 

нээлттэй байдал



Концессын зүйлийн жагсаалт болон 
түүнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг 

батлагдсанаас хойш ажлын 14 хоногт 
багтаан нийтэд мэдээлж байх

СТСХ, ХМОНХА
Концессын зүйлийн 
жагсаалтыг нийтэд 
мэдээлсэн байдал

Концессын гэрээ байгуулсан тухай 
бүр концесс эзэмшигч, түүний 

байгууллагын нууцад хамаарахаас 
бусад мэдээлэл, концессын зүйл, 

гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний 
талаарх мэдээллийг үндэсний 

хэмжээний өдөр тутмын мэдээллийн 
хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлж 

байх, цахим хуудсандаа байршуулах

СТСХ, ХМОНХА

Концесс эзэмшигчийн 
талаар мэдээллийг 

үндэсний хэмжээний 
өдөр тутмын мэдээллийн 

хэрэгсэллээр олон 
нийтэд мэдээлсэн, цахим 
хуудсандаа байршуулсан 

байдал

1.5

Эрх зүйн үндэслэл: • 
Авлигын эсрэг 

хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.5 ■ 

Мэдээллийн ил тод 
байдал ба мэдээлэл 

авах эрхийн тухай 
хуулийн 7 дугээр 

зүйлийн 7.1.8

Чиг үүрийн дагуу 
зөвшөөрөл, бүртгэлийн 
үйл ажиллагааг ил тод, 
нээлттэй байлгах, олон 

нйитэд танилцах 
боломжоор хангах

Дүүргийн цахим хуудсанд дүүргийн 
Засаг дарга эрх хэмжээнийхээ 

хүрээнд иргэд байгууллагад олгож 
буй зөвшөөрлийн жагсаалт, түүнийг 

олгоход шаардлагатай баримт 
бичгийн жагсаалт, олгох журмыг 

байршуулах

Тухай бүр ХМОНХА, ХҮҮХ

Тухайн байгууллагаас 
олгож буй зөвшөөрлийн 

жагсаалт, түүнийг 
олгоход шаардлагатай 

баримт бичгий жагсаалт, 
уг асуудлыг шийдвэрлэх 
журмын нээлттэй байдал

Олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн 
талаар ил тодоор дүүргийн сайтад 

байршуулна
Тухай бүр ХМОНХА, ХҮҮХ

Тухайн зөвшөөрөл 
эзэмшигчийн нэр, хаяг, 

эрхлэх үйл ажиллагааны 
чиглэл, зөвшөөрөл 

олгосон болон дуусгавар 
болох хугацааг цахим 

хуудсандаа ойлгомжтой 
байдлаар байршуулсан 

байдал



Төрийн албаны сул орон тооны зар, 
нөхөх, сонгон шалгаруулах журмыг 
цахим хуудсанд байршуулж олон 

нийтэд мэдээлэх

Жилийн турш

Хүний нөөц, хувь 
хүний хөгжил, ХАС- 

ХОМ хариуцсан 
мэргэжилтэн 
Ж.Ариунаа,

Сул орон тооны болон 
зарыг цахим хуудас 
болон мэдээллийн 

самбартаа 
байршуулсман байдал 
/тухай бүр шинэчилсэн 

эсэх/

Эрх зүйн үр дагавар: • 
Авлигын эсрэг 

хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.5 • 

Мэдээллийн ил тод 
байдал ба мэдээлэл 

авах эрхийн тухай 
хуулийн 8 дугээр зүйл

Ажлын байрны сул орон тооны зарыг 
Нийслэл дэх Төрийн албаны салбар 

зөвлөлд мэдээллэхээс гадна дүүргийн 
цахим хуудсанд байршуулах

Тухай бүр
Хүний нөөц, 

ХМОНХА

1.6

Хүний нөөцийн ил тод 
байдлыг хангах, олон 

нийтийг түүнтэй танилцах 
боломжоор хангах

Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бодлогын 
талаар мэдээллийг цахим хуудсанд 

байршуулна
Жилдээ

Хүний нөөц, хувь 
хүний хөгжил, ХАС- 

ХОМ хариуцсан 
мэргэжилтэн 

С.Баяржаргал

Цахим хуудсанд 
тавигдсан байдал

Албан хаагчдын ажпын гүйцэтгэл, 
үнэлэх журмыг цахим хуудсанд 

байршуулах
Жилдээ

Хяналт, шинжилгээ, 
үнэлгээ хариуцсан 

мэргжилтэн 
Б.Баттүвшин, 

ХМОНХА

Албан хаагчдын ажилын 
гүйцэтгэлийг үнэлэх, үйл 

ажиллагааг үнэн зөв, 
шудрага чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга 

хэмжээний нээлттэй 
байдал

Дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг 

дүүргийн цахим хуудсанд байршуулах

Дүүргийн 
тухайн жилийн 

төсөв 
батлагдсанаас 
хойш 1 сарын 

дотор

ХААА.ХМОНХА

Худалдан авах 
ажиллагааны 

төлөвлөгөөг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр 

нийтэд зарласан байдал



Эрх зүйн үндэслэл: • 
Авлигын эсрэг 

хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.4 • 

Мэдээллийн ил тод 
байдал ба мэдээлэл 

авах эрхийн тухай 
хуулийн Юдугээр 

зүйл ■ Төрийн болон 
орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай 
хуулийн 21 дүгээр 

зүйл, 47 дугаар 
зүйлийн 47.4, 48 

дугаар зүйлийн 48.5

Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах 

ажиллагааны ил тод 
байдлыг хангах, түүнтэй 

танилцах боломжоор 
хангах

Зарлагдсан тендерийн талаар болон 
тендер шалгаруулалтыг явуулах 
журам, тендерийн урилгыг цахим 

хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
байршуулах

Тухай бүр ХААА, ХМОНХА

Зарлагдсан тендерийн 
талаар болон тендер 

шалгаруулалтыг явуулах 
журам,тендерийн 

урилгыг цахим хуудас 
болон мэдээллийн 

самбартаа байршуулсан 
байдал

Дүүргийн цахим хуудсанд тендерт 
оролцогчдод зориулсан холбогдох 

мэдээлэл, шалгуурын талаар 
мэдээлэл байршуулах

Тухай бүр ХААА, ХМОНХА

Тендерт орохыг 
сонирхогчид тавих 

шалгуур үзүүлэлт болон 
гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулсан 
үндэслэлийн нээлттэй 

байдал

Тендерт шалгарсан болон 
шалгараагүй оролцогчийн 

мэдээллийн нээлттэй цахим хуудсанд 
байршуулж, шалгаан нөхцлүүдийг 

танилцуулах

ХААА, ХМОНХА

Тендерт шалгарсан 
болон шалгараагуй 

оролцогчийн мэдээллийн 
нээлттэй цахим хуудсанд 

байршуулж, шалгаан 
нөхцлүүдийг 

танилцуулсан байдал

Худалдан авах ажиллагаанд хийгдсэн 
аудитын дүгнэлт болон дотоод 

аудитын албаны дүгнэлтүүдийг цахим 
хуудсанд нээлттэй байршуулах

Тухай бүр

ХААА, ХМОНХА
Худалдан авах 

ажиллагаанд хийгдсэн 
аудитын дүгнэлт болон 

бусад хяналт шалгалтын 
дүнгийн талаарх

Худалдан авсан бараа, ажил, 
үйлчилгээний тайланг цахим хуудсаар 

мэдээллэх
ХААА, ХМОНХА

нээлттэй байдал

Аливаа тендер шалгауулах явцад 
илэрсэн зөрчлийн талаар тухай бүр 
холбогдох байгууллагад нэн даруй 

мэдээлэх

ХААА
Зөрчлийн талаар 

холбогдох байгууллагад 
мэдээлсэн байдал



Тендерийн үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнд тухай салбарын 

мэргэжпийн холбоод, хувийн хэвшил, 
төрийн бус байгууллагын төлөөллийг 

оролцуулах

ХААА

Хуулийн дагуу Тендерийн 
үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнд иргэн, 

хувийн хэвшил, төрийн 
бус байгууллагыг 

оролцуулсан байдал

Эрх зүйн үндэслэл: 
Авлигын эсрэг 

хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.6 • 
Авлигын эсрэг

Төрийн албан хаагч нэг бүрийн ажил 
үүргийн хуваарь ажлын байрны 

тодорхойлолтод шаардагатай нэмэлт, 
шинэчлэл хийж батлуулан иргэдэд 

цахим хуудсаар нээлттэй мэдээллэх

Тухай бүр Хуулийн алба

Төрийн албан хаагчийн 
ажил үүргийн хуваарь, 

ажлын байрны 
тодорхойлолтыг 

шинэчилсэн байдал

1.8

хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.8 ■ 

Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн 

ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зерчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх 

тухай хуулийн 7 
дугаар зүйлийн 7.2.2

Апбан хаагч бүрийн ажил 
үүргийн хуваарийг 
тодорхой болгох

Ажилтнуудын ажлын байрны 
мэдээлэл, холбоо барих утасны 

жагсаалтыг цахим хуудсанд шинэчлэн 
байршуулах, дүүргийн иргэдэд тараах 

ажпыг зохион байгуулах

1 дүгээр 
улиралд ХМОНХА

Хариуцсан ажил үүргийн 
чиглэлийн талаарх 

мэдээллийн нээлттэй 
байдал

Эрх зүйн үндэслэл: 
Авлигын эсрэг 

хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.7, 6.1.13 

-Г эмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх 

тухай хуулийн 7 
дугаар зүйлийн 7.6.3

Авлигтай тэмцэх зорилго 
бүхий төрийн бус

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа явуулж 
буй ТББ-н судалгаа гаргах, хамтран 

ажиллах санал тавих

1 дүгээр 
улиралд

Холбогдох хэлтэс, 
алба, ЭБАТ

Төрийн бус байгууллага, 
иргэдтэй хамтран 

ажилласан байдал, 
хамтран хэрэгжүүлсэн 

үйл ажиллагааны үр дүн

1.9
байгууллага, иргэдийн 

сайн дурын хөдөлгөөнийг 
дэмжих, үйл 

ажиллагаандаа татан 
оролцуулах

Төрийн албан хаагчдын үйл 
ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт 

шинжилгээ үнэлгээг ТББ-р хийлгэж үр 
дүнг нийтэд цахим хуудсаар мэдээлэх

8-10 сард Холбогдох хэлтэс, 
алба

Тодорхой төрийн үйл 
ажиллагааны хэрэгжилт 

явц байдалд хяналт 
тавих, судалгаа дүн 

шинжилгээ хийх ажлыг 
иргэний нийгмийн 

байгууллагаар 
гүйцэтгүүлэх



Авлиггай тэмцэх газраас зохион 
байгуулах сургалтанд ЭБАТ болон 

удирдах ажилтныг хамруулах
Тухай бүр

Авлигтай тэмцэх газраас 
зохион байгуулах 

сургалтанд хамрагдсан 
байдал

Эрх зүйн үндэслэл: 
Авлигын эсрэг 

хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.8 Авлигын эсрэг хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хариуцан зохион 

байгуулах, уг асуудлаар 
АТГ-тай харилцах эрх 

бүхий албан 
тушаалтантай байх

ХОМ-ийг хэлтэс албадаар ялгаж 
цоожтой шүүгээнд тусгайлан хадгалж, 

хамгаалалтын баталгааг хангах
Жилдээ ЭБАТ Хадгалалт хамгаалалт 

баталгаажина

1.10.

Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн 

ашиг сонирхпыг 
зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх 

тухай хуулийн 7 
дугаар зүйлийн 7.2.2

Ажлын байрны тодорхойлолтод 
заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж, үйл 
ажиллагаандаа холбогдох дүрэм, 

журмыг баримтлан ажиллаж ажлын 
үр дүнг ажилтантай байгуулсан үр 
дүнгийг гэрээ болон АТГ-аас хийх 

хяналт, шалгалтын үнэлгээгээр 
дүгнэнэ

Жилдээ
Тамгын газрын 

дарга болон АТГ-ын 
ажлын хэсэг

Эрх бүхий албан 
тушаалтны ажлын үр 

дүнгийн байдал

ЭБАТ-ыг сургагч багшаар бэлтгэж, 
байгууллагынхаа болон Засаг даргын 
эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтсүүдэд 

сургалт зохион байгуулах

Жилдээ ЭБАТ

Дотоод болон харъяа 
хэлтсүүдэд сургалт 

зохион байгуулагдсан 
байдал

Зөрчлийн талаарх мэдээлэл хүлээн 
авах Иргэдийн дуу хоолой буланг 

цахим хуудсанд ажиллуулах
Жилдээ ХМОНХА Зөрчлийн хянан 

шийдвэрлэсэн байдал

Эрх зүйн үндэсэлэл: 
Нийтийн 

албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг 

сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг

Зөрчлийн талаарх санал, гомдлыг 
цахим хуудсаар бүртгэхээс гадна 

иргэдийн өргөдөл, гомдлыг бичлэн 
хүлээн авч бүртгэн шийдвэрлэнэ

Тухай бүр

Өргөдөл, гомдол 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 
Д.Гэрэлээ

Иргэдийн санал гомдол, 
зөрчлийн талаарх 
мэдээлэл, түүнийг 

шийдвэрлэсэн байдал



1.11

сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх 

тухай хуулийн 7 
дугаар зүйлийн 7.2.1, 
7.1.2, 7.2.4, 7.2.5, 10- 

22 дугаар зүйл, 29 
дүгээр зүйл • 
Авлигын эсрэг 

хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.9, 6.8, 

6.1.6

Ашиг сонирхолын 
зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх ёс зүйн дүрмыг 
тоогтооон мөрдүүлэх

Зөрчил үүсэхээс урьдчилан сэргийлж 
сургалт зохион байгуулах, зөвлөмж 

боловсруулан тараах
Жилдээ ЗХХ, ХМОНХА

Зөрчил үүссэн буюу үүсч 
болзошгүй тохиолдолд 

авсан урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээг 
хэрэгжүүлсэн байдал

Зөрчил илэрсэн тохиолдолд хуульд 
заасан хариуцлагыг хүлээлгэх Тухай бүр Илэрсэн зөрчлийг 

шийдвэрлэсэн байдал

Тайлан, мэдээг АТГ-т хүргүүлэх
Хуулийн

хугацаанд ЭБАТ
Тайлан мэдээг хуулийн 

хугацаанд АТГ-т 
хүргүүлсэн байдал

Хууль болон засгийн газраас 
зөвшөөрсөн давхар эрхэлж болох 

ажлын жагсаалтыг гаргах

1 дүгээр 
улиралд ЭБАТ

1.12

Эрх зүйн үндэслэл: 
Нийтийн албанд 

нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхпыг 

зохицуулах, ашиг Давхар ажил эрхлэх 
боломжтой эсэхийг

Бүх ажилчдын хурлаар хууль болон 
засгийн газраас зөвшөөрсөн давхар 

эрхэлж болох ажпын жагсаалтыг 
албан хаагчдад танилцуулах

4 сарын 7
Давхар ажил эрхлэлтийн 
судалгаа гаргасан, албан

сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх 

тухай хуулийн 7

шийдвэрлэх Байгууллагад давхар ажил эрхэлж 
буй ажилдчын судалгаа гаргах

Хүний нөөцийн 
мэргэжилтэн

хаагчидад танилцуулсан 
байдал

дугаар зүйлийн 7.2.6, 
19 дүгээр зүйл Ажилтны давхар ажил эрхэлж буй нь 

хууль зөрчсөн болон зөрчөөгүй 
талаар дүгнэлтийг АТГ-аар гаргуулж 

холбогдох арга хэмжээ авах

2 дугаар 
улиралд

ЭБАТ

Төрийн болон байгууллагын нууцад 
хамаарах мэдээллийг хадгалах, 

ашиглах, хамгаалах журмыг 
боловсруулан батлуулж мөрдүүлэх

Тухай бүр Хуулийн алба Эрх бүхий албан 
тушаалтнаас гаргаж буй 

шийдвэрийн ил тод



1.13

Эрх зүйн үндэслэл: 
Авлигын эсрэг 

хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.10

Мэдээллийн ил тод 
байдал ба мэдээлэл 

авах эрхийн тухай 
хуулийн 7 дугээр 

зүйлийн 7.1.4, 9.1.5

Байгууллагын 
удирдлагаас гаргаж буй 

шийдвэрийн ил тод, 
нээлттэй байдлыг хангах

Төрийн болон байгууллагын нууцад 
жагсаалтаар батлагдсанаас бусад эрх 
бүхий албан тушаалтны шийдвэрийг 

цахим хуудсанд шуурхай ил тод 
байршуулна

ХМОНХА

Н ^ Э Л 1  З И  1ЭС1ИДЛЫ1

хангахнөхцөл боломжийг 
бүрдүүлсэн 

байдал/цахим хуудас 
болон мэдээллийн 

самбар/

Байгууллагын ажилтнуудын үйл 
ажиллагаандаа дагаж мөрддөг хууль, 

дүрэм, журмыг цахим хуудсанд 
байршуулах

Жилдээ

Хуулийн алба, 
ХМОНХА

Үйл ажиллагаандаа 
мөрдөж буй хууль 

тогтоомж, дүрэм журмын 
нээлттэй байдал

Төлбөр хураамжтай холбоотой 
мэдээлэл, журам, дунг цахим 

хуудсанд байршуулна
ХМОНХА, ХҮҮХ

Төлбөр хураамжтай 
холбоотой мэдээлэл, 

журам, дүнг цахим 
хуудсанд байршуулсан 

байдал

1.14

Эрх зүйн 
үндэслэл:-

Авлигын эсрэг 
хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.1.11

Мэдээллийн ил тод 
байдал ба мэдээлэл 

авах эрхийн тухай 
хуулийн 7 дугээр 

зүйлийн 7.1.2
Нийтийн 

албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг 

сонирхпыг 
зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс

Иргэдийн өргөдөл /санал, 
мэдэгдэл/, гомдол 

хүсэлтийг хүлээн авах, 
шийдвэрлэх шат 

дамжлагыг цөөрүүлэх, 
зөрчлийн талаарх 

мэдээллийг хүлээн авч

Иргэд, байгууллагын өргөдөл, гомдол, 
саналыг биечлэн авч шийдвэрлэх, 
иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн 
хуваарийг цахим хуудсандаа болон 
мэдээллийн самбарт ойлгомжтой 

байдлаар байршуулах
Жилдээ

Өргөдөл, гомдол 
хариуцсан 

мэргжилтэн Д. 
Гэрэлээ, Иргэд, байгууллагын 

өрөгдөл, гомдол, 
саналын шийдвэрлэлт, 

тайланИргэд, байгууллагын өргөдөл, гомдол, 
саналыг цахимаар авахаас гадна, 

\ллллл/.Ьос1.тп хуудсанд “Иргэдийн дуу 
хоолой” булан ажиллуулж авч 

шийдвэолэх

ХМОНХА Өргөдөл, 
гомдол хариуцсан 

мэргжилтэн Д. 
Гэрэлээ,

Иргэдийн өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, 
гомдол, хүсэлт, мэдээллийг 

шийдвэрлэсэн талаар хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол 

мэдээлэх, цахим хуудсанд 
байршуулах

ХМОНХА Өргөдөл, 
гомдол хариуцсан 

мэргжилтэн Д. 
Гэрэлээ,

Иргэдийн санал гомдол, 
зөрчлийн талаарх 
мэдээлэл,түүнийг 

шийдвэрлэлтийн талаарх 
нээлттэй байдал

Иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, 
хүсэлт мэдээллийг шийдвэрлэж,

Хяналт мониторнг 
хариуцсан Иргэдийн өргөдөл,



урьдчилан сэргиилэх 
тухай хуулийн 7 

дугаар зүйлийн 7.2.3

шалгах улирал тутам хяналт, шинжилгээ 
хийлгэх Жилдээ

мэргэжилтэн
Б.Баттүвшин

гомдол, санал, хүсэлт 
мэдээллийг 

шийдвэрлэлтэд хийсэн
Иргэдээс 

төрийн байгууллага 
албан тушаалтанд 
гаргасан өргөдөл,

Хяналт, шинжилгээний тайланг 
дүүргийн цахим хуудсанд байршуулна ХМОНХА

хянлт шинжилгээ, түүний 
нээлттэй байдал

гомдпыг шийдвэрлэх 
тухай хуулийн 7 

дугаар зүйлийн 8,9 
дэх заалт, 19 дүгээр 
зүйлийн 3 дахь хэсэг

Дээд шатны байгууллага, албан 
тушаалтан болон төрийн бусад 

байгууллагаас ирүүлсэн хугацаатай 
бичгийн шийдвэрлэлтийн байдалд 

дүн шинжилгээ хийж тайланг 
удирдлагад танилцуулах

Жилдээ

Бичиг хэргийн 
эрхлэгч Б.Золзаяа, 
Хяналт мониторнг 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 
Б.Баттүвшин

Албан бичгийн 
шийдвэрлэлтийн байдал

Тайланг цахим хуудсанд тогтмол 
байршуулна

ХМОНХА Хяналт 
мониторнг 
хариуцсан

Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан 
тушаал, уйлчилгээний жагсаалтыг 

гаргана

1 дүгээр 
улиралд

Авлигад өртөх эрсдэлтэй 
ажил, албан тушаал, 

үйлчилгээний жагсаалтыг 
шинэчлэн гаргах, 

тодорхой судалгаа, 
шинжилгээнд 

тулгуурласан байдал

Эрх зүйн 
үндэслэл:-

Авлигын эсрэг 
хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.1.12 
ГХУС

ТЛ/ХЯЙ Х Ч УП М Й Н  Я

Авлигын эсдэл ба авлига

Зорилтот бүлэгт Авлигын эсрэг болон 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

сургалт явуулах
ЭБАТ, Хэлтэс,

Авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр 

сургалт явуулсан байдал

1.15 гарах боломжийг 
бууруулах Байгууллагын үйл ажиллагааны ил 

тод байдлыг хангаж ажиллана

албадын дарга нар, 
ХМОНХА

Эрсдэлтэй ажил албан 
■ п / т я я п  у й п ч и п г э я г



дүгээр зүйлийн 9.1.1

Эрсдэлтэй ажил албан тушаал, 
үйлчилгээг гүйцэтгэх албан 

тушаалтан, ажилтны үйл ажиллагааг 
байгууллагын ил тод байдал, цахим 

хуудсанд байршуулсан хууль, 
тогтоомжийн дагуу иргэд хянах бүрэн 

боломжтой болгох

Жилдээ
гүйцэтгэх албан 

тушаалтан, ажилтны үйл 
ажиллагааг байгууллагын 

ил тод байдал, цахим 
хуудсанд байршуулсан 

хууль, тогтоомжийн дагуу 
иргэд хянах бүрэн 

боломжийг бүрдүүлсэн 
байдал

Эрх зүйн

Аливаа зөрчлийн талаар мэдээлсэн 
иргэдийг урамшуулах

үндэслэл:- 
Авлигын эсрэг 

хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.2

Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн 

ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх 

тухай хуулийн 7 
дугаар зүйлийн 7.3

Илэрсэн зөрчлийн мэдээг АТГ 
мэдээлэх ЭБАТ

1.16

Авлигын шинжтэй буюу 
сонирхлын зөрчилтэй 

холбоотой асуудлаар АТГ- 
т мэдээллэх Авлигын зөрчлийн талаар аливаа 

мэдээг мэдсэн мөртөлөө мэдэгдээгүй 
албан тушаалтанд хариуцлага тооцох

Тухай бүр

Зөрчлийг мэдээлсэн 
байдал, мэдээлээгүй 

буруутай этгээдэд 
холбогдох хариуцлага 
хүлээлгэсэн байдал

АТГ-аас ирүүлсэн албан бичиг, 
мэдэгдэл, зөвлөмжийг хэрэгжүүлж 

ажиллах
АТГ-аас хүргүүлсэн 

зөвлөмжийн биелэлт,

АТГ-ын мөрдөн байцаагчаас гэмт 
хэргийн шалтгаан нөхцлийг 
арилгуулахаар хүргүүлсэн 

мэдэгдлийн биелэлт зохион 
байгуулсан арга хэмжээний үр дүн

Тухай бүр Бүх хэлтэс алба, 
ЭБАТ

гэмт хэргийн шалтгаан 
нөхцлийг арилгуулахаар 
зохион байгуулсан арга 

хэмжээний үр дүн

1.17

Эрх зүйн үндэслэл: • 
Авлигын эсрэг 

хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.3, 6.4 

ГХУС тухай хуулийн 9

Авлигтай тэмцэх газраас 
бүрэн эрхийнхээ дагуу 
гаргасан шийдвэрийг 

биелүүлэх

Байгууллагаас гаргасан хэм хэмжээ 
тогтоосон шийдвэрүүдэд авлига гарах 
нөхцөл боломж үүссэн эсэхийг хянах, 
авлига гарах нөхцөл боломж бүрдсэн 

бол өөрчлөх, хүчингүй болгох

Жилдээ Хуулийн алба

Хэм хэмжээ тогтоосон 
шийдвэрүүдэд авлига 
гарах нөхцөл болмж 
үүссэн эсэхийг хянан 

шалгасан байдал



дүгээр зүилиин У.4
Тамгын газрын “Ёс зүйн хороо’’-ны 
шийдвэр, Тамгын газрын даргын 
тушаалаар албан тушаалтанд 

ноогдуулсан сахилгын шийтгэлийн 
талаар мэдээгТөрийн албаны салбар 

зөвлөл болон хүргүүлэх

Хагас жил 
тутамд Хүний нөөц, хувь 

хүний хөгжил, ХАС- 
ХОМ хариуцсан

АТГ-н даргын 2012 оны 
74 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан "Албан 

тушаалтан өөрт ноогдсон 
сахилгын шийтгэлийн 
талаарх мэдээллийг 
холбогдох этгээдэд 

болон нийтэд өөрийн 
зардлаар арга хэмжээ, 

журам"-ын биелэлт

Сахилгын шийтгэлийн талаар 
мэдээллийг цахим хуудсаар болон 

мэдээллийн самбарт ил тодоор 
байрлуулах

Тухай бүр

мэргэжилтэн

2. Авлигатай тэмцэх санал, санаачлага

Дүүргийн удирдлагуудад 
зориулсан авлигын эсрэг 
соён гэгээрүүлэх сургалт 

зохион байгуулах

1, 3 дугаар улиралд ЗХХ,

Удирдлагуудад 
зориулсан тусгайлсан 
Авлигын эсрэг соён 
гэгээрүүлэх сургалт 

зохион байгуулсан байх

2.1
Байгууллагын удирдлагын 

авлигтай тэмцэх хүсэл эрмэлзлэл, 
хүчин чармайлт

Авлигын эсрэг төрийн 
болон төрийн бус 

байгууллага, хувийн 
хэвшлийн байгууллагаас 

гаргасан санал 
санаачлагыг дэмжин 

хамтран ажиллах

Жилдээ Тамгын газар

Авлигын эсрэг төрийн 
болон төрийн бус 

байгууллага, хувийн 
хэвшлийн байгууллагаас 

гаргасан санал 
санаачлагыг дэмжиж 
ажилласан байдал

Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны батлагдсан 

төлөвлөгөөг иргэдэд 
танилцуулах

ХМОНХА

Хэлтэс, албадын дарга 
нар авлигын эсрэг шинээр 

нэг ажил санаачлан 
хэрэгжүүлэх

Жилдээ

Бүх хэлтэс, албадын 
дарга нар

Удирдах албан 
тушаалтнуудын 

авлигатай тэмцэх хүсэл 
эрмэлзлэл, тэдний үлгэр 

жишээ байдал



Бусад байгууллага, 
иргэдийн гомдпоор 

илэрсэн аливаа зөрчлийн 
дагуу арга хэмжээ авч, 
авсан арга хэмжээний 

талаар ил тод мэдээллэх,

Тухай бүр

ХМОНХА

Бусад байгууллага, 
иргэдийн гомдлоор 

илэрсэн зөрчлийн дагуу 
авч хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ

Буруутай албан 
тушаалтны талаар АТГ-т 

мэдээлэх
Тухай бүр

ЗХХ, ЭБАТ, Дотоод 
аудитын алба

Авлигын эсрэг 
хуультогтоомж, дүрэм, 

журмыг мэдээллийн 
самбарт байрлуулах, 
холбогдох мэдээллийг 

тухай бүр шинэчилж байх

Тухай бүр ЭБАТ

Авлигын эсрэг 
хуультогтоомж, дүрэм, 

журмыг мэдээллийн 
самбарт байрлуулах, 
холбогдох мэдээллийг 

тухай бүр байршуулсан 
байдал

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:
Хүний нөөц, хувь хүний хөгжил, 

ХАС, ХОМ хариуцсан мэргэжилтэн


