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Үндэсний хөтөлбөрт 
тусгагдсан үйл 

ажиллагаа 
№ 

Үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ 

Хөрөнгийн 
хэмжээ 

 /сая 
төгрөг/ 

Эх үүсвэр 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хүрэх үр дүн Хэрэгжилт  Хувь 

Нэг. Шударга, хариуцлагатай, ил тод нийтийн албыг бэхжүүлэх замаар авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, төрийн жинхэнэ албан 
хаагчийн сонгон шалгаруулалт болон томилгоонд улс төрийн нөлөөллөөс ангид, мэдлэг, боловсролд суурилсан мерит зарчмыг 
хэрэгжүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 

4.1.1.1. төрийн албаны 
төв байгууллагын 
дүгнэлт, хувийн ашиг 
сонирхлын 
урьдчилсан 
мэдүүлгийг хянасан 
байдлыг үндэслэн 
албан тушаалд 
томилох тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах, хариуцлагыг 
дээшлүүлэх 1 

Төрийн албаны 
салбар зөвлөлийн 
дүгнэлт  болон 
нийтийн албанд 
томилогдохоор нэр 
дэвшсэн этгээдийн 
Хувийн ашиг 
сонирхлын 
урьдчилсан 
мэдүүлэг /ХАСУМ/-
ийг хянасан 
дүгнэлтийг олон 
нийтэд ил тод, 
нээлттэй болгох. 

- 

Дүгнэлтийг 
нээлттэй, ил тод 
болгох ажил 
хэвшсэн байх 

Дүгнэлтийг 
байгууллагын 
цахим хуудсанд 
тухай бүр 
байршуулсан 
байна. 

Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 23 дугаар 
зүйлийн 23.5 дахь заалтын 
дагуу тус байгууллагын 
Барилга, хот байгуулалтын 
хэлтсийн дарга бөгөөд аймгийн 
Ерөнхий архитекторын албан 
тушаалд томилогдох албан 
тушаалтны урьдчилсан 
мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх 
газраар хянуулж ирүүлсэн 
дүгнэлтийн дагуу албан 
тушаалд томилсон.   
АТГ-аас ирүүлсэн дүгнэлт болон 
Төрийн албаны салбар 
зөвлөлийн дүгнэлтийг  
байгууллагын цахим хуудасны / 
www.dundgovi.gazar.gov.mn /  
“ил тод байдал” хэсэгт  
байршуулсан. 

100 

2 

ХАСУМ-д 
хавсаргаж 
хүргүүлэх баримт 
бичгийн жагсаалтад 

- 

Дүгнэлтийг 
ХАСУМ-т 
хавсаргах ажлыг 
хэвшүүлсэн байх 

ХАСУМ-ийг 
хянуулахдаа 
ТАСЗ-ийн 
дүгнэлтийг 

Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

100 

http://www.dundgovi.gazar.gov.mn/


Төрийн албаны 
салбар зөвлөлийн 
дүгнэлтийг оруулах 

хавсаргасан 
байна. 

тухай хуулийн 23 дугаар 
зүйлийн 23.5 дахь заалтын 
дагуу 1 албан тушаалтны 
ХАСУМ-ийг  хүлээн авч 
хянуулахаар хүргүүлэхдээ 
Төрийн албаны салбар 
зөвлөлийн 2020 оны 6 дугаар 
сарын 16-ны өдрийн 70 тоот 
дүгнэлтийг хавсаргаж 
хүргүүлсэн.  

3 

Хувийн ашиг 
сонирхлын 
урьдчилсан 
мэдүүлэг /ХАСУМ/-
ийг гаргах, хянах 
үйл ажиллагааг 
цахим хэлбэрт 
бүрэн шилжүүлэх 

- 

ХАСУМ гаргах, 
хянах үйл 
ажиллагааг цахим 
хэлбэрт бүрэн 
шилжүүлсэн байх 

Цахим хэлбэрт 
бүрэн шилжүүлсэн 
байна. 

Албан тушаалтны ХАСУМ-ыг 
хянуулахаар тус байгууллагын 
2020 оны 6 дугаар сарын 17-ны 
өдрийн 1/257 дугаар албан 
бичгээр баримт бичгийн 
бүрдлийг ханган хүргүүлсэн. 6 
дугаар сард цахимд бүрэн 
шилжээгүй байсан ба цаашид 
ХАСУМ-ийг хянуулахдаа 
цахимаар хүргүүлэх болно.  
Авлигатай тэмцэх газрын 
хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг болон хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийн 
мэдээлэлийн систем болох 
www.meduuleg.iaac.mn сайтын 
ЭБАТ цэсийн ХАСУМ-ийн 
бүртгэлд   бүртгэсэн. 

100 

4 

Нийтийн албанд 
шинээр 
томилогдсон 
этгээдийн 
ХАСХОМ-ийг 30 
хоногт хүлээн авч 
баталгаажуулах. 

- 

ХАСХОМ-ийг 
хуулийн 
хугацаанд хүлээн 
авч 
баталгаажуулж 
хэвшсэн байх 

ХАСХОМ-ийг 30 
хоногт хүлээн авч 
баталгаажуулсан 
байна. 

Тус байгууллагын Барилга, хот 
байгуулалтын хэлтсийн дарга 
бөгөөд аймгийн Ерөнхий 
архитекторын албан тушаалд 
томилогдсон албан тушаалтны 
ХАСХОМ-ийг 30 хоногт 
цахимаар хүлээн авч 
баталгаажуулсан. ЭБАТ цэсний 
ХАСХОМ хүлээн авсан бүртгэлд 
бүртгэсэн. 

100 

http://www.meduuleg.iaac.mn/


4.1.1.3. Олон улсын 
жишигт нийцсэн 
гүйцэтгэлийн 
үнэлгээний нэгдсэн 
тогтолцоог бүрдүүлж, 
нийтийн албан 
тушаалтны үйл 
ажиллагааг үнэлэх, 
дүгнэх, хариуцлага 
тооцох арга, 
хэлбэрийг шинэчлэн 
тодорхойлох эрх зүйн 
зохицуулалтыг бий 
болгох. 

5 

Төрийн албан 
хаагчийн үйл 
ажиллагааг үнэлэх, 
дүгнэх, хариуцлага 
тооцох асуудлыг 
судлан, 
гүйцэтгэлийн 
үнэлгээ хийх. 

- Төрийн албан 
хаагчийн үйл 
ажиллагааг 
үнэлэх, дүгнэх, 
хариуцлага 
тооцох арга 
хэлбэрийг 
шинэчилсэн байх 

Журмын дагуу 
үнэлж дүгнэсэн 
байна. 

Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
Засгийн газрын 2019 оны 38 
дугаар тогтоолоор батлагдсан 
журмын дагуу улирал бүр 
хэлтсийн дарга нар дүгнэж, дүнг 
байгууллагын даргад 
танилцуулан үнэлээний мөрөөр 
урамшуулал олгосон. Албан 
хаагчдын багаар ажиллах 
чадварыг Able системээр албан 
хаагчдаас санал асуулгыг 
нууцлалын зэрэгтэй авч 
дүгнэсэн.  Энэ талаарх 
мэдээллийг тус байгууллагын 
цахим хуудсанд 
/www.dundgovi.gazar.gov.mn/ ил 
тод байршуулсан. 

100 

4.1.1.7. нийтийн албан 
тушаалтанд холбогдох 
авлига, ашиг 
сонирхол, ёс зүйтэй 
холбоотой гомдол, 
мэдээллийг хүлээн 
авах, хянан шалгах, 
хариуцлага хүлээлгэх 
арга хэлбэрийг 
тодорхой болгож, 
дотоод хяналтын 
тогтолцоог бүрдүүлэх. 

6 

Албан тушаалтанд 
холбогдох авлига, 
ашиг сонирхол, ёс 
зүйтэй холбоотой 
өргөдөл, гомдол, 
мэдээллийг хүлээн 
авах, хянан шалгах, 
хариуцлага 
хүлээлгэх үйл 
ажиллагааг шинэ 
арга хэлбэрт 
шилжүүлэх, дотоод 
хяналтын 
тогтолцоог 
бүрдүүлэх. 

- Өргөдөл, гомдол, 
мэдээллийг хянан 
шалгах ёс зүйн 
зөвлөл,  дотоод 
хяналт 
шалгалтын 
нэгжийн үйл 
ажиллагааны үр 
дүн сайжирсан 
байх 

Өргөдөл, гомдол, 
мэдээллийг хянан 
шалгах ёс зүйн 
зөвлөл,  дотоод 
хяналт шалгалтын 
нэгжийн үйл 
ажиллагааны үр 
дүн сайжирсан 
байна 

Тайлант онд 1 иргэнээс албан 
тушаалтанд холбогдох гомдол 
ирүүлсний дагуу дотоод хяналт 
шалгалтыг зохион байгуулж  
тухайн албан тушаалтныг 
шилжүүлэн ажиллуулсан.  
Албан хаагчийн ёс зүйн 
зөрчилтэй холбоотой нотлох 
баримт бүхий өргөдөл гомдол, 
мэдээллийг байгууллагын 
нээлттэй утас болох 70592555 
дугаарын утсанд хүлээн авдаг. 
Байгууллагаас ажлын байран 
дээрээ суралцах зорилгоор 
зохион байгуулдаг “Хуулийн цаг” 
сургалтын арга хэмжээгээр 
Засгийн газрын 2019 оны 33 
дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний албан хаагчийн ёс 
зүйн дүрэм”-ийн сургалтыг 

100 



мэргэжилтэн Д.Болорчимэг 
албан хаагчдад зохион 
байгуулсан. Ёс зүй, харилцааны 
соёлын талаар сургалт зохион 
байгуулдаг байгууллагаас 
албан хаагчдад сургалт авах 
захиалгыг хүргүүлсэн байсан 
боловч цаг үеийн нөхцөл 
байдлын улмаас уг арга хэмжээ 
зохион байгуулагдаагүй.   

4.1.1.10. нийтийн 
албаны сургалтын 
институт байгуулах, 
албан тушаалтныг 
давтан сургах 
боломжийг бүрдүүлэх 

7 

Авлигын эсрэг 
хууль тогтоомжийн 
сургалтад төрийн 
албан хаагчдыг 
хамруулах. 

- Авлигын эсрэг 
хуулийн үйлчлэлд 
хамаарах нийт 
албан хаагчдын 
70 хувийг 
хамруулсан байх 

Сургалтад 
хамрагдсан байна. 

Авлигын эсрэг олон улсын 
өдрийг угтаж  байгууллагаас 
ажлын байран дээрээ суралцах 
зорилгоор зохион байгуулдаг  
“Хуулийн цаг” сургалтын арга 
хэмжээгээр “Авлига таны үгүй 
чухал” сэдэвт арга хэмжээг 
албан хаагчдад зохион 
байгуулж албан тушаалтанд 
тавигдах хориглолт 
хязгаарлалтын талаар 
мэдээлэл бэлтгэж сургалт 
зохион байгуулсан. 

100 

Хоёр. Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, цахим үйлчилгээг хөгжүүлж, чанар хүртээмжийг сайжруулах, үйлчлүүлэгчийн эрх 
ашгийг дээдэлж, төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 

4.1.2.1.Төрийн 
үйлчилгээг иргэнд 
цахим хэлбэрээр 
хүргэх тогтолцоог 
бүрдүүлэн, цахим 
үйлчилгээний нэгдсэн 
сүлжээ бий болгож, 
бэхжүүлэх. 

8 

Зарим үйлчилгээг 
цахим хэлбэрт 
шилжүүлж, 
үйлчилгээг ил тод, 
нээлттэй болгох. 

15 сая 
төгрөг 

Үйлчилгээ 
иргэдэд ил тод 

болсон байх 

Зарим үйлчилгээг 
цахим хэлбэрт 
шилжүүлэх 

Кадастрын мэдээллийн сангийн 
нээлттэй цахим системийн 
www.egazar.gov.mn вэб сайтаас 
газрын суурь үнэлгээ, бүсчлэл, 
газрын дуудлага худалдааны 
анхны үнэ, газрын үнэлгээнд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлстэй 
холбоотой мэдээллүүд,  өөрийн 
нэр дээр бүртгэлтэй газрын 
мэдээлэл судалгаа, өргөдөлийн 
шийдвэрлэлтийн явц, газрын 
төлбөрийн үйлчилгээ, цахим 
лавлагаа зэрэг үйлчилгээг авах 
боломжтой болсон. Мөн газрын 

100 

http://www.egazar.gov.mn/?fbclid=IwAR3mUyonhdewkBqw-34ITeyV2AjfF99lQ_6Cpl8RXySPDSIExKaKbWAVppM


төлбөрийн үйлчилгээг цахимаар 
төлөх хэд хэдэн боломжийг 
бүрдүүлээд байна. Тухайлбал: 
өөрийн нэр дээр бүртгэлтэй 
өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх 
олгогдсон Газрын төлбөр, 
татварыг бүх банкны 
аппликеэйшн болон Qpay 
ашиглан цахимаар төлөх 
боломжтой. Дээрх цахим 
системийн мэдээ мэдээллийг 
байгууллагын цахим хуудас, 
мэдээллийн самбараар иргэдэд 
сурталчлан ажиллаж байна. 

4.1.2.5. Төрийн 
үйлчилгээний 
шударга, ил тод, 
нээлттэй байдлын 
талаарх судалгааг 
тогтмол хийж, үр дүнг 
үйл ажиллагаандаа 
ашиглах. 

9 

Ажлын байрны 
таатай орчны 
сэтгэл ханамжийн 
талаарх судалгаа 
хийж, үр дүнг үйл 
ажиллагаандаа 
ашиглах. 

- Судалгааг 2-оос 
доошгүй удаа 

зохион байгуулах 

Судалгааны 
мөрөөр арга 

хэмжээ авсан 
байна. 

2020 онд албан хаагчдаас 8 
хэсэгтэй, 28 асуулга бүхий 
сэтгэл ханамжийн судалгааг 
2020 оны 3 дугаар сарын эхний 
7 хоногт 7 хоногийн турш,  
нууцлалтайгаар зохион 

байгуулсан. Албан хаагчдын 

өгсөн судалгааг нэгтгэж хамт 
олны хурал дээр албан 
хаагчдад танилцуулсан. Сэтгэл 
ханамжийн судалгаанаас гарсан 
саналыг хэрэгжүүлэх 8 арга 
хэмжээ бүхий төлөвлөгөөг 
боловсруулж байгууллагын 
даргаар 2020 оны 4 дүгээр 
сарын 7-ны өдөр батлуулсан. Уг 
төлөвлөгөөг 100 хувь 
хэрэгжүүлж ажилласан ба 
хэрэгжилтийг дүгнэх судалгааг 
албан хаагчдаас 2020 оны 11 
дүгээр сарын сүүлийн 7 хоногт 
авч судалгааны нэгтгэлийг 
гарган байгууллагын 
удирдлагад танилцуулсан. 
Дээрх арга хэмжээний хүрээнд 

100 



зохион байгуулсан ажлын 
тайланг ГЗБГЗЗГазарт 
хүргүүлсэн.  

4.1.2.6. өргөдөл, 
гомдол, мэдээлэл өгөх 
ил тод, нээлттэй суваг 
ажиллуулах, өргөдөл, 
гомдол мэдээллийг 
цахим хэлбэрээр 
гаргах, шийдвэрлэх, 
хяналт тавих нөхцөл 
боломжийг бүрдүүлэх 

10 Байгууллагуудын 
цахим хуудсаар 
иргэдээс ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдол, 
мэдээллийг хүлээн 
авч өргөдөл, 
гомдлыг 
шийдвэрлэх. 

- Цахим хэлбэрээр 
өргөдөл, гомдол, 
мэдээлэл хүлээн 
авах ажлыг 
зохион 
байгуулсан байх 

Цахимаар 
өргөдөл, гомдол, 

мэдээллийг 
хүлээн авч 

шийдвэрлэсэн 
байна. 

Байгууллагын цахим хуудсаар 
иргэн, ААН, байгууллагаас 
санал, өргөдөл гомдол хүлээж 
авах нөхцөл боломж бүрдсэн ба 
Мэдээллийн сан, програм 
хангамж хариуцсан 
мэргэжилтэн Б.Солонго хяналт 
тавин ажиллаж байна. Аймгийн 
ЗДТГ-ын цахим өргөдөл 
гомдлын систем болох 
www.7059106.mn сайтад тус 
байгууллагатай холбоотой 6 
санал, өргөдөл, гомдол 
ирүүлснийг хугацаанд нь 
шийдвэрлэсэн. 

100 

Гурав. Төсөв, санхүү, аудитын үйл ажиллагааны удирдлага, хяналтыг сайжруулах, ил тод байдлыг хангах, төсвийн хөрөнгө, гадаадын 
зээл, тусламжийг үр ашигтай, зориулалтын дагуу зарцуулах, хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 

4.1.3.1. Улсын болон 
орон нутгийн төсөв, 
санхүүгийн 
удирдлагын 
тогтолцоог 
сайжруулах, ил тод, 
нээлттэй хариуцлага-
тай байх зарчмыг 
мөрдүүлэх. 
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Төрийн өмчийн эд 
хөрөнгийн 
ашиглалт, 
хадгалалт, 
зарцуулалтын 
байдалд дүн 
шинжилгээ хийж, 
хариуцлагыг 
дээшлүүлэх. 

- Санхүүгийн 
хариуцлагыг 
дээшлүүлэх арга 
замыг 
тодорхойлж, 
хэрэгжүүлсэн 
байх 

Төрийн өмчийн эд 
хөрөнгийн 
ашиглалт, 
хамгаалалт 
сайжирсан байна. 

Байгууллагын эд хөрөнгийг 
эзэнжүүлж хяналтын карт 
хөтөлдөг. Эд хөрөнгийн 
тооллогыг хагас, бүтэн жилээр 
зохион байгуулдаг ба эд 
хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалт 
сайжирсан.  

100 

12 

“Шилэн дансны 
цахим хуудсанд 
тавих мэдээллийн 
агуулга, нийтлэг 
стандартыг тогтоох 
журам” түүний 
хавсралт болон дэд 
цэсүүдэд тавигдсан 
мэдээлэл, түүний 

- Мэдээлэл, 
ойлгомжтой 
хэлбэрээр 
тавигдаж, 
мэдээллийн 
агуулга 
сайжирсан байх 

Мэдээллийг 
хугацаанд нь 
байршуулсан 
байна. 

Шилэн дансны мэдээллийг 
цахим хуудсанд цаг тухайд нь 
байршуулан ажиллаж байна. 
Шилэн дансны үйл ажиллагаанд 
улирал бүр дотоод хяналтыг 
зохион байгуулж ажлын хэсгээс 
хариуцсан албан хаагчид 
зөвлөмж өгч ажилласан. 
Зөвлөмжийн мөрөөр 

100 

http://www.7059106.mn/


агуулга нь олон 
нийтэд ойлгомжтой 
байх.  

хэрэгжүүлсэн ажлаа хамт олны 
хурал дэр тайлагнаж , үр дүнг 
тооцож ажилласан. 

Дөрөв.  Шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын шударга, ил тод, хараат бус байдлыг бэхжүүлэх, авлигын эсрэг хамтын 
ажиллагааг сайжруулах зорилтыг хангах чиглэлээр 

4.1.5.5. Авлигатай 
тэмцэх байгууллагын 
чадавхийг бэхжүүлэх 
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Авлигатай тэмцэх 
үндэсний 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг 
тайлагнах. 

- Хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж 
ажиллах 

Тайланг Ерөнхий 
ЭБАТ-д хүргүүлэх 

Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийн 2019 оны 
хэрэгжилтийг 2020 оны 1 дүгээр 
сард аймгийн ЗДТГ-ын  Хууль, 
эрх зүйн хэлтэст хүргүүлсэн ба 
2020 оны хэрэгжилтийг 2021 онд 
1 дүгээр сард хүргүүлнэ. 

ХБ 

14 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг 
аймгийн ЗДТГ 
болон ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлэх  

 Хэрэгжилтийг 
хүргүүлэх 

Хэрэгжилтийг 
хүргүүлсэн байна. 

Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг 2020 онд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
гаргаж аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, 
эрх зүйн хэлтэс болон Газар 
зохион байгуулалт, геодези, 
зураг зүйн газарт тус тус 
хүргүүлсэн. 

100 

4.1.5.14. хувийн ашиг 
сонирхлын болон 
хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийн маягтыг 
боловсронгуй болгож, 
мэдүүлгийг цахим 
хэлбэрээр хүлээн авах 
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Мэдүүлгийг цахим 
хэлбэрээр авах  

- Мэдүүлгийг 
цахимаар хүлээж 
авах 

Цахимаар хүлээн 
авч 
баталгаажуулсан 
байна. 

Албан тушаалтнуудыг 
ХАСХОМ-ийг цахимаар хүлээн 
авч баталгаажуулан ЭБАТ 
цэсний ХАСХОМ бүртгэлд 
ирүүлсэн бүртгэлийг хөтөлдөг. 

100 

Тав. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн хяналт, иргэний нийгмийн байгууллагын үүрэг, оролцоог 
нэмэгдүүлэн, идэвх санаачилгыг дэмжих зорилтыг хангах чиглэлээр 



4.1.7.1. Төрийн 
бодлого 
боловсруулах, 
хэлэлцэх, батлах 
зэрэг шийдвэр гаргах 
бүх шатанд 
судалгаатай ажиллах. 

16 Удирдах албан 
тушаалтнуудын 
хамаарал бүхий 
этгээдүүдийн ажил 
эрхлэлтийн 
судалгааг гаргаж ил 
тод, нээлттэй 
мэдээлэх. 

- Судалгааг гаргаж 
нээлттэй 
мэдээллэсэн байх 

Хамаарал бүхий 
этгээдүүдийн ажил 
эрхлэлтэд хяналт 
тавих боломжийг 
бүрдүүлсэн байна. 

Тус байгууллагын хуулийн 
үйлчлэлд хамаарах албан 
тушаалтнуудын хамаарал бүхий 
этгээдүүдийн судалгааг гарган 
байгууллагын 
www.dundgovi.gazar.gov.mn 
цахим хуудасны “Ил тод 
байдал” хэсэгт байршуулсан. 

 

Зургаа. Шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэн, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулж, авлигын эсрэг 
боловсролыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 

4.1.10.1. авлигын 
нийгмийн хор аюулыг 
ухуулан таниулах, 
авлигыг үл тэвчих 
үзлийг төлөвшүүлэхэд 
иргэн, төрийн болон 
төрийн бус 
байгууллагын 
оролцоог хангах арга 
хэмжээг үе шаттай 
хэрэгжүүлэх 

17 

Авлигын нийгмийн 
хор аюулыг ухуулан 
таниулах, авлигыг 
үл тэвчих үзлийг 
төлөвшүүлэх 
зорилгоор иргэдэд 
зориулсан сургалт, 
сурталчилгааны 
ажлыг зохион 
байгуулах. 

- Сурталчилгааны 
ажлыг зохион 
байгуулах. 

Авлигатай тэмцэх 
үйл ажиллагаанд 
олон нийтийн 
оролцоо, хяналт 
сайжирсан байна. 

Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрт авлигын хор аюулыг 
олон нийтэд тайлбарлан 
таниулах, мэдээлэл 
сурталчилгаа явуулах үүргийг 
аж ахуй нэгж, байгууллагууд 
хүлээсэн байдаг. Дээрх үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд Авлигатай тэмцэх 
газраас иргэдэд зориулсан 
богино хэмжээний видео, 
гомдол мэдээлэл хүлээн авах 
110 дугаартай утасны 
сурталчилгааны шторк, “Гэрэл 
тусгая”, “Шудрага үнэний үнэ 
цэнэ”, “Хожихгүй нүүдэл”, 
“Авлигын шилэн бөмбөлөг” 
зэрэг  нийт 14 төрлийн видео 
шторкыг иргэд олон нийтэд 
хүргэх зорилгоор байгууллагын 
коридорт байрладаг “Цахим 
мэдээллийн дэлгэц”-ээр болон 
фэйсбүүк цахим хуудсаар 
сурталчилсан. Мэдээлэл 
сурталчилгаа явуулсан ажлын 
тайланг аймгийн ЗДТГ-ын 
Хууль, эрх зүйн хэлтэст тус 
байгууллагын 2020 оны 9 дүгээр 

100 

http://www.dundgovi.gazar.gov.mn/


сарын 14-ний өдрийн 1/352 
дугаар албан бичгээр 
хүргүүлсэн. 
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Төрийн 
байгууллагын 
Авлигатай тэмцэх 
үндэсний 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн үр 
дүнг сайжруулах 
 
 

- Төлөвлөгөөний үр 
дүнг сайжруулах 

Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 
үнэлгээ ахисан 
байна. 

Тус байгууллагаас  Авлигатай 
тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор зохион 
байгуулж байгаа арга 
хэмжээнүүд жилээс жилд  улам 
бүр сайжирч, арга хэмжээний 
төрлөө нэмж байна. Үүний үр 
дүнд хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө бодитой, 
өгөөжтэй, үр дүнтэй хэрэгжиж 
байгаа нь байгууллагын үйл 
ажиллагааны ололттой тал 
болж байна. 

100 

Долоо. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан шинэлэг ажил 

5.1.1.1. Сум, 
байгууллага авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр 
санаачлагатай 
ажиллах 
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Авлигаас 
урьдчилан 
сэргийлэх 
чиглэлээр төрийн 
албан хаагч болон 
иргэд, олон нийтэд 
зориулан тодорхой 
шинэлэг ажил, арга 
хэмжээг зохион 
байгуулах. 

- Авлигаас 
урьдчилан 
сэргийлэх 
шинэлэг ажил, 
арга хэмжээг 
зохион байгуулж 
хэвшүүлсэн байх. 

1 шинэлэг ажил 
зохион байгуулсан 
байна. 

Авлигын эсрэг олон улсын 
өдрийг угтаж Дундговь аймгийн 
Хөдөлмөр, халамж 
үйлчилгээний газар, Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын газар, 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, 
Статистикийн хэлтэстэй 
хамтран төрийн албан хаагчдын 
дунд “Та Таа Тунгаа” танин 
мэдэхүйн хөгжөөнт тэмцээнийг 
зохион байгуулсан. 

100 
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Авлигын уриалгыг 
хэрэгжүүлэн, 
авлигын эсрэг ОУ-
ын өдрийг иргэд, 
албан хаагчдын 
дунд зохион 
байгуулан, авлига, 
ашиг сонирхлын 
зөрчил, ёс зүйтэй 
холбоотой гомдол 

- Урилгыг 
хэрэгжүүлж, 
Авлигын эсрэг 
ОУ-ын өдрийг 
тэмдэглэх ажлыг 
хэвшүүлэх 

Уриалгыг 
хэрэгжүүлж арга 
хэмжээ зохион 

байгуулсан байна. 

Авлигын эсрэг олон улсын 
өдрийг угтаж Авлигатай тэмцэх 
газраас “Зөв зөвд шудрага 
зөв” сэдэвт соён гэгээрүүлэх 
аяныг 21 аймаг, орон нутагт 
хэрэгжүүлж байна.  
Уг арга хэмжээний хүрээнд 
“Дундговь авлигагүй 
хөгжинө” уриалгад бусад 
төрийн байгууллагуудыг 

100 



 
 
 

ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: 
ГАЗРЫН ТӨЛБӨР, ҮНЭЛГЭЭ, ТАТВАРЫН  
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН,  
     ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН                                          Д.БОЛОРЧИМЭГ 

 
ХЯНАСАН:  

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ 
 БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                               Э.ЧАГНААДОРЖ 
                               

                               
 

мэдээлэл хүлээн 
авах 110 дугаарыг 
сурталчлах. 

уриалан нэгдэж,  стент 
хэвлүүлэн байгууллагын 
коридорт байрлуулсан. 
Мөн иргэд, олон нийтийг соён 
гэгээрүүлэх аяны хүрээнд олон 
талт арга хэмжээнүүдийг үе 
шаттай зохион байгуулж 
байгууллагын мэдээллийн 
самбар, цахим хуудас, фэйсбүүк 
хуудсанд мэдээллийг 
байршуулж олон нийтэд 
сурталчилж ажилласан. 

Дундаж хувь 100 


