
1 
 

БҮРД СУМЫН  АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БОЛОН 
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2022  ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

 
          Хүснэгт -1 
 
 

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 
 

Гүйцэтгэл
ийн 

шалгуур  
үзүүлэл

т  

Суурь 
түвшин 

Хүрэх 
түвшин 

Төсөв 
Хүрсэн түвшин  

/хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ/ 
Хувь 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Нэг. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд : 

Нэг. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн аймаг, орон нутагт хамаарах 25 заалтын хүрээнд (Сум, агентлагт хамаарах) 

Зорилт 1. 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, 

1.1.Нийтийн албанд томилогдох албан тушаалтны ёс зүй, мэдлэг, боловсрол, туршлага, ур чадварын шалгуурыг олон улсын жишигт нийцүүлэн шинэчлэх, 
албан тушаалтныг мэдлэг, боловсролд суурилсан мерит зарчмыг баримтлан томилох, дэвшүүлэх. 

1.1,1.Албан тушаалтанд тавигдах ёс зүй, 
мэдлэг, боловсрол, туршлага, ур 
чадварын ерөнхий болон тусгай 
шалгуурыг үндэслэн төрийн албанд 
томилох, дэвшүүлэх. 

    

Төрийн албаны ерөнхий болон тусгай шалгалтанд тэнцсэн 
Г.Солонго, Ж.Энхмаа нарыг Хүнс хөдөө аж ахуй, жижиг 
дунд үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн,нийгмийн 
бодлогын мэргэжилтнээр томилсон.  Коронавируст 
халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, 
тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах тухай хуулийн үйлчлэх хугацааг сунгасантай 
холбогдуулан төрийн албан шалгалт өгөөгүй боловч албан 
тушаалын тодорхойлолтонд заасан мэргэжлийн шалгуур 
үзүүлэлтийг хангасан 3 иргэнийг санхүүгийн албаны дарга, 
маа-н асуудал хариуцсан  мэргэжилтэнийг мэргэжлийг нь 
харгалзан түр томилсон.  

100 

1.1.2.Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 
дүгнэлт, нийтийн албанд томилогдохоор 
нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг 
(ХАСУМ)-ийг хянасан дүгнэлтийг тухай 
бүрд олон нийтэд ил тод болгох. 

    
Санхүүгийн албаны дарга, сургуулийн нягтлан бодогч, 
сургалтын менежер зэрэг албан тушаалтаны ХАСУМ-ыг 
хянуулж сумын веб сайтад байршуулав.  

 100 
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1.1.3.Хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлгийн баримтад 
хүргүүлэх баримт бичгийн жагсаалтад 
Төрийн албаны зөвлөлийн болон салбар 
зөвлөлийн тогтоол, дүгнэлтийг 
хавсаргах. 

  

 
 
 
 

 

Санхүүгийн албаны даргаар түр томилогдсон Г.Анхтөр нь 
төрийн албаны ерөнхий шалгалтанд тэнцсэн, тусгай 
шалгалтанд ороогүй байсан учраас Төрийн албаны 
зөвлөлийн  дүгнэлт , тогтоол хавсрагдаагүй.  

70 

1.2.Төрийн албаны бүх чиглэлээр богино хугацааны болон давтан сургалт явуулах, нийтийн албан тушаалтныг давтан сургах боломжийг бүрдүүлэх. 

1.2.1.Төрийн албаны бүх чиглэлээр 
богино хугацааны болон давтан сургалт 
явуулах. 

    

Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн Төрийн албанд шинээр 
томилогдсон албан хаагчийг мэргэшүүлэх дунд 
хугацааны  сургалтанд хамрагдаж байна. ЗДТГ-ын 

дарга ЗГХЭГазраас "Нутгийн захиргааны 
байгууллагын удирдлага, зохицуулалт" сэдэвт 24 
цагийн цахим сургалтанд хамрагдав.  

100 

1.2.2.Сургалтын модуль, давтан 
сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх. 

    

Байгууллагууд гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хавсралтаар “Төрийн албан хаагчийн сургалт хөгжил, 
нийгмийн баталагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний  төлөвлөгөөг батлуулан 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

100 

1.2.3.Авлигын эсрэг сургалт, давтан 
сургалтыг зохион байгуулах. 

    

Авилгатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан 2 
удаагийн цахим сургалтанд шинээр томилогдсон 
багийн засаг дарга нар, засаг дарга , ИТХ-ын дарга 
нарыг бүрэн хамруулсан.  

100 

1.3.Албан тушаалтанд авилга, ашиг сонирхол,  ёс зүйтэй холбоотой өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, хянан шалгах, шинэ арга хэлбэрт шилжүүлэх, 
дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх. 

1.3.1.Төрийн байгууллагын ёс зүйн 
хорооны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх. 

    

Төрийн байгууллагуудын ёс зүйн хорооны үйл 
ажиллагааг тогтмолжсон. Байгууллагуудн ёс зүйн 
хороо нь төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалтыг 
байгууллага дээрээ  1-4 удаа зохион байгуулсан 
байна.  

100 

1.3.2.Төрийн байгууллагуудын дотоод 
хяналт шалгалтын нэгжийн үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэх, гүйцэтгэлд 
хяналт тавих. 

    

2022 оны 02 дугаар сарын 3 дугаар долоо хоногт  
Байгууллагын төсөв санхүү, үйл ажиллагаа, нийцлийн 
буюу эрх зүйн зохицуулалт, гадаад дотоод орчин гэсэн 
чиглэлээр эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн. 
 2022 оны 02 дугаар сарын сарын 25-ны өдөр дотоод 
хяналтын нэгжийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулж 

100 
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төлөвлөгөөг хавсралтаар батлуулсан. Дотоод хяналтын 
нэгжийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа эрсдэлийн 
үнэлгээнд тулгуурлан зайлшгүй хяналт шалгалт хийх, 
засаж сайжруулах шаардлагатай ажлуудыг тусгаж 
ажилласан. 
Засгийн газрын 2011 оны “нийтлэг журам батлах тухай” 
311 дүгээр тогтоолтой уялдуулан Дотоод хяналтын 
нэгжийн ажиллах журмыг боловсруулж мөрдлөг болгон 
ажиллаж байна. 

Зорилт 2. Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыгхангаж, цахим үйлчилгээг хөгжүүлж, чанар хүртээмжийг сайжруулах, үйлчлүүлэгчийн эрх 

ашгийг дээдэлж, төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх. 
2.1.Төрийн үйлчилгээг иргэнд цахим хэлбэрээр хүргэх тогтолцоог бүрдүүлэн, цахим үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ бий болгож, бэхжүүлэх. 

2.1.1.Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт 
шилжүүлэхэд учрах хүндрэл бэрхшээл, 
шийдвэрлэх арга замыг судалж, цахим 
хэлбэрт шилжүүлэх төрийн 
үйлчилгээний жагсаалтыг шинэчлэн 
батлуулах. 

    

Цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал e-mongolia буюу  
Төрийн үйлчилгээний хүсэлтийн бүртгэл хяналтын систем 
операторын үйлчилгээгээр 51 иргэнд лавлагаа олгосон . 
Иргэд цахимаар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн 
лавлагаа, эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа , иргэний үнэмлэх 
дахин авах үйлчилгээг ихэвчлэн авсан байна.  

 

100 

2.3.Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжид хөндлөнгийн үнэлгээ хийх, албан хаагчийн үйл ажиллагааг иргэн үнэлэх тогтолцоог 
 нэвтрүүлж, үйлчилгээг сайжруулах. 

2.3.1.Төрийн үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжид хөндлөнгийн үнэлгээ 
хийлгүүлэх. 

    Хийлгээгүй.  0 

2.3.2,Орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжиж 
буй урт болон дунд хугацааны бодлогын 
баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэд үр 
нөлөөний үнэлгээг хөндлөнгийн 
байгууллагаар гүйцэтгүүлэх. 

    
Тамгын газрын дотоод хяналтын төлөвлөгөөнд 
тусгагдсаны дагуу сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд ажлн хэсэг үнэлгээ хийсэн.  

70 

2.3.3.Төрийн албан хаагчдын үйл 
ажиллагааг иргэн үнэлэх тогтолцоог 
нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх. 

    

“ Аргачлал, загвар батлах тухай” ЗГХЭГ-ийн 2020 оны 100 
дугаар тушаалын  9 дүгээр хавсралт ”  Төрийн жинхэнэ 
албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн 
түвшинг үнэлэх аргачлал”-ын дагуу төрийн албан 
хаагчдын ажлыг үнэлж дүгнэж байна.  

70 

Зорилт З.Төсөв, санхүү, аудитын үйл ажиллагааны удирдлага, хяналтыг сайжруулах, ил тод байдлыг хангах, төсвийн хөрөнгө, гадаадын зээл, 

түсламжийг үр ашигтай, зориулалтын дагуу зарцуулах, хариуцлагыг дээшлүүлэх. 
3.1.Тусгай сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, иргэд олон нийтийн зүгээс хяналт тавих боломжийг нээх. 

https://cabinet.gov.mn/wp-content/uploads/9-%D0%B4%D2%AF%D0%B3%D1%8D%D1%8D%D1%80-%D1%85%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D2%AE%D0%BD%D1%8D%D0%BB%D1%8D%D1%85-%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BB.docx
https://cabinet.gov.mn/wp-content/uploads/9-%D0%B4%D2%AF%D0%B3%D1%8D%D1%8D%D1%80-%D1%85%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D2%AE%D0%BD%D1%8D%D0%BB%D1%8D%D1%85-%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BB.docx
https://cabinet.gov.mn/wp-content/uploads/9-%D0%B4%D2%AF%D0%B3%D1%8D%D1%8D%D1%80-%D1%85%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D2%AE%D0%BD%D1%8D%D0%BB%D1%8D%D1%85-%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BB.docx
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3.1.1.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
санхүүжилт, зарцуулалтын мэдээллийг 
Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд 
“Засгийн газрын тусгай сангийн 
мэдээлэл” гэсэн цэсээр олон нийтэд 
мэдээлэх ажпыг зохион байгуулах. 

    

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилт гүйцэтгэл 
зарцуулалтын мэдээллийг сар бүр   Шилэн дансны нэгдсэн 
цахим хуудсанд “Засгийн газрын тусгай сангийн мэдээлэл” 
гэсэн цэсээр олон нийтэд мэдээлж ажиллаж байна. 10 удаа 

100 

3.1.2,Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгийг зарцуулах шийдвэрийн ил тод 
байдлын үнэлгээг хийж, холбогдох 
журам, дүрэмд өөрчлөлт оруулсан байх. 

    

ОНХСангийн зарцуулалтын талаарх мэдээллийг 
байгууллагын мэдээллийн самбар, цахим хуудас, шилэн 
дансанд тус тус  байршуулж ажиллаж байна. 2022 онд 
сумын ИТХ-аар ОНХС-ийн  төсвийн талаар хэлэлцэж  1 
ажлыг санхүүжилт орлого багассанаас шалтгаалж хасч 
тодотгосон.   

100 

3.2.Төсөв, санхүү, аудитын үйл ажиллагааны удирдлага, хяналтыг сайжруулах, аудитын дүгнэлтийн дагуу авах арга хэмжээ, хариуцпага тооцох, ил тод 
байдлыг хангах, төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай, зориулалтын дагуу зарцуулах, хариуцлагыг дээшлүүлэх. 

3.2.1,Орон нутгийн төсвийн төслийн 
талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, төсвийн 
төсөлд олон нийтийн саналыг авч тусгах. 

    

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд 
хийгдэх төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний саналыг 
журмын дагуу 1001 иргэдээс авч багуудын хурлаар 
хэлэлцүүлсэн. Засаг даргын захирамжаар 
байгуулагдсан санал эрэмблэх үүрэг бүхий ажлын 
хэсэг хос хосын арга, анхан шатны, харьцуулалтын 
аргуудаар эрэмбэлж Засаг даргад танилцуулаад 
байна.  

100 

3.2.2.0рон нутгийн төсвийн төсөлд санал 
авах хэлэлцүүлгийн талаар Засгийн 
газрын www.iltod.mn, 
www.shilendans.com цахим хуудас болон 
бусад мэдээллийн хэрэгслээр иргэд, 
ОЛОН НИЙТЭД мэдээлэл хүргэх. 

    

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд 
хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр арга хэмжээнүүдийг   
https://onhs.mof.gov.mn/ цахим хуудсанд баг бүрээр 
саналуудыг шивж байршуулсан. 

100 

3.2.3. Иргэн, хуулийн этгээдэд учруулсан 
хохирлыг барагдуулсны улмаас төрийн 
(захиргааны) байгууллагад учирсан 
хохирлыг буруутай албан тушаалтнаар 
буцааж төлүүлэх. 

    Ийм зүйл болоогүй байна   

Зорилт 4.Худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, үр ашигтай, шударга, ил тод, нээлттэй байдлыг 

нэмэгдүүлж, хяналт, хариуцлагыг дээшлүүлэх. 
4.1 .Худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, үр ашигтай, шударга, ил тод, нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлж, хяналт, 

хариуцлагыг дээшлүүлэх. 

http://www.iltod.mn/
https://onhs.mof.gov.mn/
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4.1.1 .Худалдан авах ажиллагааг цахим 
хэлбэрээр зохион байгуулах, цаашид 
тендерийн үйл ажиллагааг цахим 
хэлбэрээр явуулж хэвшүүлэх. 

    

ОНХС-н хөрөнгөөр санхүүжүүлэх ОНО-той 3 тендер, ШХА-
аар 9 тендер, ТШОЖ-аар 3 тендер зарлахаар тус тус 
төлөвлөсөн. цахим хэлбэрээр 3 тендер зарлагдахаас  3-
уулаа цахимаар  амжилттай зарлагдсан.  

70 

4.1.2.Худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө болон худалдан авах 
ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, 
дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын 
дүнг цахим хуудсандаа байршуулах. 

    

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө ,  авах 
ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад 
хяналт, шалгалтын дүнг  http://burd.ov.gov.mn/ цахим 
хуудсандаа байршуулсан.  

100 

4.1.3.Тендерт шалгарсан болон 
шалгараагүй оролцогчийн талаарх 
мэдээлэл, шалгарсан болон 
шалгараагүй хуулийн үндэслэл, 
шалтгааныг цахим хуудсанд байршуулж 
мэдээлэх. 

    

Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн 
талаарх мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн 
үндэслэлийн талаарх албан бичгийг тухай бүрт нь  
оролцогчид хүргүүлж байгууллагын цахим хуудсанд 
байршуулж ажиллаж байна.  

100 

Зорилт 5. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх. 
5.1.3ах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих чиглэлээр хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх. 

5.1.1.3ах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих 
чиглэлээр өрсөлдөгчийн хууль ёсны эрх, 
ашиг сонирхолд хүндэтгэлтэй хандах, ёс 
суртахуунтай, өрсөлдөөнт орчин бүхий 
бизнесийг дэмжин хөгжүүлэх. 

    

Суманд үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, иргэд, 
олон нийтийн оролцоотой бүлүүдэд “Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан 
авах тухай” хуулийн анхаарах асуудлаар сургалт зөвлөгөө 
өгсөн.  

70 

Зорилт б.Төрийн байгууллага, түүний удирдлагын үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн хяналт, иргэний нийгмийн байгууллагын үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлэх. 

6.1.Төрийн байгууллага, түүний удирдлагын үйл ажиллагаанд төрийн бус байгууллага хяналт тавих боломжийг бий болгох, төрийн зарим ажил үйлчилгээг 

төрийн бусбайгууллагаар гүйцэтгүүлэх, санхүүжилтийг ил тод, үр ашигтай зарцуулах, түүнд хяналт тавих тогтолцоог бүрдүүлэх. 

 

6.1.1.Төрийн байгууллага, түүний 
удирдлагын үйл ажиллагаанд төрийн 
бус байгууллага хяналт тавих 
боломжийг бүрдүүлж, төрийн зарим чиг 
үүргийг төрийн бус байгууллагаар 
гүйцэтгүүлж, төсвөөс олгож байгаа 
санхүүжилтийн зарцуулалтыг ил тод, 
нээлттэй болгож нийтэд мэдээлэх. 

    

Төрийн зарим чиг үүргийг тухайлбал: Ахмад настаны 
нийгмийн хамгаалал, Морины уралдаан  зэргийг сумын 
ахмадын хороо, Уяачдын холбоо зэргээр гүйцэтгүүлж 
байна. Ахмадын хороонд 3 сая төгрөгийн санхүүжилт орон 
нутгийн  төсвөөс олгосныг , сумын ил тод нээлттэй 
байдлын самбар, сумын цахим хуудсаар нийтэд 
мэдээлсэн. 1200000-аар ахмадын хороонд шинэ 00 
барьсан, цэвэрлэгээ үйлчилгээ, ахмадын баярын үйл 
ажиллагаанд зарцуулсан байна.  

100 

6.1.2.Сум, байгууллагын түвшинд 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 
    Сумын  авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр болон 100 

http://burd.ov.gov.mn/
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болон авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх жилийн 

төлөвлөгөө гарган, хэрэгжүүлж, 

биелэлтийг хагас бүтэн жилээр 

тайлагнах, ашиг сонирхлын

 зөрчлийн эсрэг 

урьдчилан сэргийлэх үйл 

ажиллагаанд удирдлагын 

манлайллыг хэрэгжүүлж, авлига, ашиг 

сонирхлын зөрчлийн тоог бууруулах, 

таслан зогсоох. 

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022  оны 
төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж 
байна.  

6.1.3.3асгийн газрын 2021 оны 109 

дүгээр “Төрийн байгууллага, албан 

тушаалтны үйл ажиллагаанд олон 

нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам”-

ын хэрэгжилтийг хангах 

    

Сумын ГХУССЗ, Тамгын газрын хамт олонд “Төрийн 
байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд олон 
нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам”-ыг танилцуулав. 
Сумын ИТХ-аас 10 дугаар сарын 26-нд “Эрсдлээс 
хамгаалах сан”-ийн 2022 оны зарцуулалтын талаар 
нийтийн сонсгол  зохион байгуулав.  

100 

6.1.4.Сум, агентлагуудын албан ёсны 

цахим хуудас ашиглалтыг сайжруулах, 

авлигын эсрэг үйл ажиллагааны  

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд тодорхой 

хөрөнгө мөнгө шийдвэрлэн, зарцуулах. 

    
http://burd.ov.gov.mn/ цахим хуудасны сунгалтанд 450,0 
мян.төгрөгийг зарцуулсан. 

100 

Зорилт 7. Шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэн, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үил ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулж, 

авилгын эсрэг боловсролыг дээшлүүлэх . 

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

7.1.1.Төрийн байгууллагууд Авлигын 
эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн үр дүнг сайжруулах. 

    

Хөтөлбөрт хувийн хэрэг нээж хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна. Аймгийн Засаг даргын  баталсан 
“Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн орон нутагт 
хамаарах зорилт арга  хэмжээний 2022 оны төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт .... %-тай байна.  

70 

7.1.2.Авлигыг үл тэвчих үзлийг 
төлөвшүүлэхэд иргэн, төрийн болон 
төрийн бус байгууллагын оролцоог 
хангах, хамтарч ажиллах. 

    

Авилгыг үл тэвчих үзлийг төлөвшүүлэх зорилгоор  Сумын 
албан ёсны пейж хуудас, фейсбүк группүүд дээр 
Авилгатай холбогдсон шторкуудыг байнга шейрлэж байна. 
ЗДТГ-ын үүдэнд авилгын эсрэг зурагт хуудаснуудыг 
байршуулсан.  

70 
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Хүснэгт -2 

д/д 
Төлөвлөгөөний хүрээнд 

гүйцэтгэсэн ажлын төрөл 
Хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээг 

тоо баримтаар товч дурьдах 

1 

Сум, байгууллагын албан ёсны ямар вэб сайтад авлигын 
эсрэг хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, мэдээ, 
мэдээлэл, жилийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний 
биелэлтийг байршуулсан талаар /цахим хуудасны нэр, 
хаяг, аль хэсгээс харах/ 

http://burd.ov.gov.mn/ сайтын ИЛ ТОД-АВИЛГА АШИГ СОНИРХЛЫН 
ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЦЭСНЭЭС  

2 Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд гаргасан шийдвэр /тоо/ 1 

3 Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд зарцуулсан хөрөнгө 450000 

4 Зохион байгуулсан цахим болон танхим сургалтын тоо 4 

5 

Цахим болон танхимын сургалтанд хамрагдсан удирдах 
албан тушаалтан, төрийн албан хаагч, иргэдийн тоо  

1.удирдах албан тушаалтны тоо 10 
2.төрийн албан хаагчийн тоо  80 
3. иргэдийн тоо 55 
    Нийт тоо 145 

6 
Авлигын хууль тогтоомжийн чиглэлээр тараасан гарын 
авлага, тараах материалын тоо 

 

7 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг боломжит хэлбэрээр 
сурталчлах /мэдээллийн самбар, цахим хуудас, теле 
сурталчилгаа, яриа таниулага, сонсгол, нээлттэй 
өдөрлөг, хэлэлцүүлэг материал г.м/ 

Цахим хуудсаар Авилгатай тэмцэх газраас бэлтгэсэн шторкуудыг 
шейрлэж байгаа. 

8 
АТҮхөтөлбөр болон Авлигын эсрэг үйл ажиллагаан 
жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснээр гарсан өөрчлөлт, ач 
холбогдол, үр дүн 

Төрийн албан хаагчдын авилгын талаарх мэдлэг дээшилсэн, зөрчил 
дутагдал гаргасан төрийн албан хаагчид байхгүй. 

9 
Сум, байгууллагын төрийн албан хаагчдаас авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчил гаргасан эсэх /тоо/ 

Зөрчил гаргасан албан хаагчид байхгүй  

10 
Авлигатай тэмцэх газраас авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчил арилгах болон хариуцлага тооцохтой холбоотой 
ирүүлсэн албан бичиг, хариу өгсөн эсэх  

/албан бичгийн утга, тоо/ албан бичиг ирээгүй. 

     Хэрэгжилтийн хувь 87 

Хоёр. Сум, авлигын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хүрээнд:  хавсралт маягтаар хүрүүлж байна.  96,7 

     Нийт биелэлтийн хувь 91,8 

http://burd.ov.gov.mn/
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