
                                                                                                                      
 

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 2017  ОНЫ  
АВИЛГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ  

2017.11.10 

 
¹ Үйл ажиллагаа Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа 

Хэрэгжилт 
 

1 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд  
сурталчлах, энэ талаархи  мэдээллийг 
иргэд, байгууллага  чөлөөтэй авах 
нөхцөлийг хангах 
 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг  
мэдээллийн самбар, цахим хуудаст 
байршуулж сурталчлах 

Тухай бүр 

“Авилгагүй нийгэм-Тогтвортой хөгжлийн 
гарц” сурталчилгааны самбарыг шинэчлэн 
авилгын эсрэг хууль тогтоомжийг  
байршуулан сурталчлан мэдээлж  байна. 
Мөн байгууллагын  bulgan.hhaag.gov.mn  
вэб сайтад тавигдсан.  
 

/Хэрэгжилт 100.0 хувь/ 

Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн 
хүргүүлсэн  сурталчилгааны материалыг 
иргэд, байгууллага, албан хаагчдад 
түгээх 
 

Тухай бүр 

Авилгатай тэмцэх газраас “ЭБАТ”  fasebook  
группт тавьсан “Авилгын эсрэг хууль”, 
“Нийтийн албанд нийтийн болон ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-
ийг  таниулах, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг 
гаргагчдад зориулсан  гарын авлагыг 
цахимаас татан авч, байгууллагын 
мэдээллийн самбарт байршуулан, мэдүүлэг 
гаргагч нарт танилцуулсан. 

 /Хэрэгжилт 100.0 хувь/ 
 

“Нээлттэй хаалга”-арга хэмжээг зохион 
байгуулах, байгууллагын үйл 
ажиллагаа, авилын эсрэг хууль 
тогтоомжийг сурталчлах 

6,10-р сар Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас 2017 
оны 10 дугаар сарын 16-19-ны өдрүүдэд 6 
багийн төвд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-
ийг зохион байгуулж тус өдрүүдэдиргэдээс 
байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх 
хэрэглэгчдийн үнэлгээг авч 58 иргэн 
хамрагдсанаас 25 иргэн “хангалттай сайн”, 
21 нь “дунд зэрэг” 12 иргэн хангалтгүй гэж 
асуулгыг бөглөсөн байна. Үүнд бид дүн 
шинжилгээ хииж, цаашид байгууллагын үйл 
ажиллагааг хэрхэн эрчимжүүлэх, иргэдэд 
түргэн шуурхай хүргэх талаар байгууллагын 
хамт оны хурлаар хэлэлцэн шаардлагатай 
арга хэмжээг авлаа.  ХХААГ-ын салбарын 
үйл ажиллагааны хэрэгжилтэнд 
хэрэглэгчийн үнэлгээг  цахим хэлбэрээр 
авах цонх ажиллуулж байгаа бөгөөд   11 
сарын байдлаар энэхүү үнэлгээний дүн  
сайн-75.0 хувь, дунд-17.0, муу-8 хувь, 
мэдэхгүй-0 хувийн үнэлгээтэй байна.  

/Хэрэгжилт 100.0 хувь/ 



 

2 

Салбарын чиглэлээр  боловсруулж 
байгаа бодлогын баримт бичгийн төслийг 
олон нийтэд танилцуулах, харилцан 
санал солилцох 
 

Вэб хуудсанд бодлогын баримт бичгийн 
төслийг оруулах санал авах.   
 

Тухай бүр 

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр, 
аймгийн Засаг даргын “Хөгжлийн хөтөч” 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
2017-2020 онд Мал аж ахуй талаар 
баримтлах бодлогыг  боловсруулж, 
байгууллагын вэб сайтад байршуулж 
санал авсан. Мөн аймгийн Засаг 
зөвлөлийн хурал болон  Иргэний 
танхимд сумдын мал аж ахуйн 
мэргэжилтэн, малчдын төлөөллийг 
оролцуулсан хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулж тэдний санаа бодлыг тусган  
аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлэн 
батлуулаад байна. 

/Хэрэгжилт 100.0 хувь/ 
 

3 

Төрийн хяналтын үйл ажил-лагааны ил 
тод, нээлттэй байдлыг хангах 
 
 

Тухайн жилд явуулах хяналт шалгалтын 
ажлын төлөвлөгөө /цахим хуудсандаа 
байршуулах/ 

1-р сар 

 
Хийсэн хяналт шалгалтынхаа дүнг олон 
нийтэд цахим хуудас болон мэдээллийн 
самбарт  мэдээлэх 
 

Тухай бүр 

Хяналт шалгалтын мөрөөр авсан арга 
хэмжээ,  үр дүнгийн талаар мэдээлэх 

Тухай бүр 

4 

Төсвийн орлого, түүний зар-цуулалт, 
гадаадын зээл, тус-ламж, түүний 
хуваарилалтыг олон нийтэд тухай бүр 
мэдээлэх 
 

Тухайн жилийн төсөв 
 
Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл 
 
Дараа жилийн төсвийн төсөл /цахим 
хуудсандаа байр-шуулах 

/1 дүгээр 
сарын 10-ны 

дотор/ 
4 дүгээр 

сарын 1-ний 
дотор/, 

8 дугаар 
сарын 15-ны 

дотор 

 
Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан / 
цахим хуудсандаа байршуулах 

4 дүгээр 
сарын 1-ний 

дотор 

Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын 
дүгнэлт бүрэн эхээр нь цахим 
хуудсандаа байршуулах 

4 дүгээр 
сарын 1-ний 

дотор 

Тухайн жилийн төсөвт орсон 
өөрчлөлтийн талаар мэдээлэх 

/өөрчлөлт 
орсноос 

хойш ажлын 
14 хоногт/ 



Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж 
буй төсөл, хөтөлбөр, түүний 
хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг 
цахим хуудсандаа байршуулах 

Хагас бүтэн 
жилд 

 

5 
Цахим хуудас дахь шилэн данс цэсэнд 
мэдээлэл оруулах, засгийн газрын 384 
дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх 

жилд  

6 

Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах, 
олон нийтийг түүнтэй танилцах 
боломжоор хангах 

 
 

Сул орон тооны зарыг цахим 
хуудсандаа байршуулах 

 
 

Тухай бүр  

7 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах ажиллагааны ил тод 
байдлыг хангах, түүнтэй танилцах 
боломжоор хангах 
 
 

Тендерийн баримт бичиг, тендер 
шалгаруулалтыг явуулах журам, 
тендерийн урилгыг цахим хуудсандаа 
байршуулсан байх 

жилд  

Тендерийн урилгыг үндэсний хэмжээний 
өдөр тутмын сонин, хэвлэл мэдээллийн 
бусад хэрэгслээр нийтэд зарласан байх 

Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй 
оролцогчийн талаарх мэдээлэл 

Худалдан авсан бараа, ажил, 
үйлчилгээний тайланг цахим хуудсандаа 
байршуулсан байх 

8 
Албан хаагч бүрийн ажил үүргийн 
хуваарийг тодорхой болгох 
 

Төрийн албан хаагч нэг бүрийн ажил 
үүргийн хуваарь, ажлын байрны 
тодорхойлолтыг баталж мөрдүүлсэн 
байх 1-р улиралд  

Хариуцсан ажил, үүргийн чиглэлийн 
талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа 
нээлттэй болгох 

10 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хариуцан зохион байгуулах, 
уг асуудлаар Авлигатай тэмцэх газартай 
харилцах эрх бүхий албан тушаалтантай 
байх 
 

ЭБАТ-ын гүйцэтгэх чиг үүргийг ажлын 
байрны тодорхойлолт болон ажил 
үүргийн хуваарьт тусгасан байх 

 
 

1-р сард 

 Авлигатай тэмцэх газраас зохион 
байгуулсан сургалтад хамрагдсан байх 

Жилийн ажлын төлөвлөгөө, ҮДГ-д ажил 
үйлчилгээг тусгаж ажиллах 

11 

Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ёс зүйн дүрмийг тогтоон 
мөрдүүлэх 
 

Ёс зүйн дүрмийг батлуулж, хэрэгжүүлэн 
ажиллах , хамт олонд мэдээлсэн байх 
 

 
жилд 

 

Албан хаагчдад танилцуулж, самбар 
бэлтгэн байршуулах 

Зөрчлийн талаарх мэдээлэл  цахим 
хуудсанд байршуулах, 

Зөрчил илэрсэн тохиолдолд хуульд 
заасан хариуцлагыг хүлээлгэсэн байх 



12 
Зөрчлийн талаархи мэдээлэл хүлээн 
авах утас ажиллуулах, вэб сайтад 
байршуулах 

жилд  

13 

Давхар ажил эрхлэх боломжтой эсэхийг 
шийдвэрлэх 
 
 

Хууль болон Засгийн газраас 
зөвшөөрсөн давхар эрхэлж болох 
ажлын жагсаалтыг гаргаж, албан 
хаагчдад танилцуулах 

3-р сар  
Давхар ажил эрхлэлтийн талаарх 
судалгаа гаргах, иргэдээс санал асуулга 
авах 
 

Байгууллагын удирдлагаас гаргаж буй 
шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг 
хангах 
 
 

Удирдлагын шийдвэрийн ил тод, 
нээлттэй байдлыг хангах цахим 
хуудсанд байршуулах 

 
 

жилд 

 

14 
Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч 
шийдвэрлэх 

Өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, 
хүсэлт, мэдээлэл хүлээн авах нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн байх (утас, хайрцаг, санал 
хүсэлтийн дэвтэр, факс, цахим, бичгээр, 
амаар г.м хэлбэрээр) 

жилд  

Хариуцсан албан хаагчийн ажиллах 
журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн 
авч уулзах цагийн хуваарийг цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
байршуулах 

жилд  

Иргэдийн өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, 
гомдол, хүсэлт, мэдээллийг 
шийдвэрлэсэн талаар мэдээг  
байршуулах 

Улирал бүр  

17 
Авлигын эсрэг хийсэн ажлын тайлан, 
мэдээ гаргах 

2015 оны мэдүүлэг гаргагчдыг бүртгэх, 
тайланг хүргүүлэх 

2-р сарын 1-
ны дотор 

 

Төлөвлөгөөний биелэлт, тайланг гаргаж  
хугацаанд хүргүүлэх 

11-р сарын 
01-ны дотор 

Албан хаагчдын ХАСХОМ-г бүртгэх, 
хянах, тайланг хүргүүлэх 

2-р сарын 
10-ны дотор 

Шинээр томилогдох албан тушаалтны 
урьдчилсан мэдүүлгийг АТГ-аар 
хянуулах 

 
жилд 

Мэдүүлэг гаргагчийн судалгаа, нэрсийн 
жагсаалтыг хүргүүлэх 

12-р сарын 
25-ны дотор 

 
Төлөвлөгөө гаргасан: 

Эрх бүхий албан тушаалтан                       Ч.Шүрэнцэцэг 
 
 

- 
 

 



                                                                                                                                                
                                                            

                                                                                                             


