
Сумын ИТХТ-ийн 2021 оны .... дүгээр  

сарын .....-ны өдрийн ..... хуралдааны ....  

тоот тогтоолын хавсралт 

 

ЗБУлаан сумын авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг 

2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө   

 

№ 
Зорилгийн /хууль 

тогтоомжоор хүлээсэн 
үүрэг/ 

Зорилт, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
Хугаца

а 

Хөрөнгий
н эх 

үүсвэр 

Харилцах 
байгууллага, 

албан 
тушаалтан 

Шалгуур үзүүлэлт  

1.  2 3    4 

1. УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СТРАТЕГИ 

1.  

Авлигийн эсрэг хууль 
тогтоомжийг боломжит 
хэлбэрээр сурталчилах 
/мэдээллийн самбар 
цахим хуудас, теле 
сурталчилгаа, яриа 
танилцуулга, сонсгол 
нээлттэй өдөрлөг, 
хэлэлцүүлэг, хэвэлмэл 
материал г.м/ 

1.1.1. Авлигийн эсрэг соён 
гэгээрүүлэх, авлигатай тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 
боловсруулж хэрэгжүүлэх 

2021 он Хөрөнг 
шаардагд
ахгүй  

ИТХ, сумын 
ЗДТГ 

Төлөвлөгөөнд тусгасан арга 
хэмжээ цаг, хугацаандаа 
хэрэгжсэн  байх 

1.1.2.  Авилгийн эсрэг хууль тогтоомжийг 
иргэдэд сурталчилах, энэ талаар мэдээллийг 
иргэдэд, байгууллага чөлөөтэй авах нөхцлийг 
хангах арга хэмжээг байгууллага бүр 
хэрэгжүүлэх  

2021 он Орон 
нутгийн 
төсөв  

сумын ЗДТГ, 
байгууллага,  
 
 
 
 

Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд гарч 
буй хүндрэл бэрхшээл, ололт 
амжилт, хүрсэн үр дүн, цаашид 
хэрэгжүүлэх ажлын саналыг 
тайланд тусгасан байна.  

2.  

Шинээр боловсруулж 
байгаа бодлогын баримт 
бичиг ба нийтээр дагаж 
мөрдөх хэм хэмжээ 
тогтоосон шийдвэрийн 
төслийг олон нийтэд 
таниулах, сонирхогч 
бүлгүүдтэй харилцан 
санал солилцох.  

1.2.1. Боловсруулж байгаа хууль, Улсын ИХ 
хурал, Засгийн газар, иргэдийн Төлөөлөгчийн 
Хурлын тогтоол, нийтээр дагаж мөрдөх хэм 
хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд иргэд , 
олон нийт, сонирхогч бүлгийн санал 
шүүмжлэлийг цахим хуудсаар хуудсаар 
хүлээн авах боломжийг бүрдүүлэх.    

2021 он Орон 
нутгийн 
төсөв.  

сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

Төрийн бодлого, хууль тогтоомж 
орон нутгийн шийдвэрийг 
иргэдэд мэдээлэх, сурталчилах, 
иргэдэд мэдээллийг хүртэг 
боломжийг нэмэгдүүлсэн байна.  

1.2.2. Монгол улсын хууль, Улсын 
Их Хуралын бусад шийдвэр, Засгийн газрын 
тогтоол, аймгийн ИТХ, Засаг даргын 
шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах 
ажлыг хариуцсан албан тушаалтнуудын 
ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн 
гэрээнд тусгах 

2021 он - сумын ЗДТГ, 
байгууллага 



3.  

Тухайн жилд явуулах 
хяналт шалгалтын ажлын 
төлөвлөгөө /төлөвлөгөөт/-
г цахим хуудсандаа 
байршуулсан байх 

1.3.1.  Хийсэн хяналт шалгалтынхаа дүн, 
түүнчлэн хяналт шалгалтын мөрөөр авсан 
арга хэмжээг олон нийтэд  тухай бүрт нь 
мэдээлж байх журмыг сумын хэмжээнд 
хэвшүүлэх /цахим хуудсаар, хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр/ 

2021 он Орон 
нутгийн 
төсөв, 
Байгуулл
агын 
төсөв 

сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

Тухайн жилд явуулах хяналт, 
шалгалтын ажлын төлөвлөгөөг 
гарган хяналт шалгалтын 
мөрөөр холбогдох арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлэх, хяналт 
шалгалтын талаарх мэдээлэл, 
төлөлөгөөг байгууллагын цахим 
хуудсанд байршуулж хэвшсэн 
байна.  

4. 

 1.3.2. Санхүүгийн хяналт, аудитын үйл 
ажиллагааны талаарх мэдээллийг 
тогтмолжуулж, үйл ажиллагааны ил тод 
байдлыг сайжруулах ажлыг үе шаттайгаар 
зохион байгуулах   

2021 он - сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

1.3.3. Байгууллагын хяналт, шалгалтын үйл 
ажиллагааны ил, тод, нээлттэй байдлыг 
хангах, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх ажлыг 
хэвшил болгох  

2021 он - сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

5. 

Төсөв санхүүгийн 
нээлттэй ил тод байдлыг 
тогтмолжуулах, 
ИТХТэргүүлэгчдийн 
хуралдаанд мэдээлэл 
оруулж хэвших 

1.4.1. Төсвийн орлого бүрдүүлэлтийг 
/татварын орлого, татварын бус оролгын 
талаарх мэдээлэл/ нээлттэй болгон цахиа 
санд байршуулж, хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр иргэдэд тогтмол мэдээлж байх 
журмыг хэрэгжүүлж ажиллах.  

2021 он Орон 
нутгийн 
төсөв 

сумын ЗДТГ, 
байгууллага, 
ИТХ 

Төсвийн орлого, түүний 
зарцуулалт, гадаадын зээл, 
тусламж, түүний хуваарилалтыг 
олон нийтэд тухай бүр мэдээлэх 
ажил тогтмолжсон байх, шилэн 
дансны хуулийн хэрэгжилт 
сайжрах 

1.4.2. Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх 
төлбөр, хураамж зарцуулалтын үйлчилгэний 
хөлс, цалингийн зардлаас бусад таван сая 
төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, 
зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ, хэмжээнд 
орсон өөрчлөлт, байгууллагын батлагдсан 
орон тоонд орсон өөрчлөлт /өөрчлөлт 
орсоноос хойш 7 хоногийн дотор/-ийн ил тод 
нээлттэй байдлыг хангаж ажиллах    

2021 он - сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

6. 

Чиг үүргийн дагуу олгож 
буй зөвшөөрөл, 
бүртгэлийн үйл 
ажиллагааг ил, тод 
нээлттэй байлгах, ологн 

1.5.1 Засаг даргаас олгож буй тусгай 
зөвшөөрлийн жагсаалт, түүнийг олгоход 
шаардлагатай баримт  бичгийн жагсаалт, уг 
асуудлыг шийдвэрлэх журмыг цахим 
хуудсанд байршуулахын зэрэгцээ иргэдэд 

2021 он Орон 
нутгийн 
төсөв 

сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

Тухайн байгууллагаас олгож буй 
зөвшөөрөл /тусгай зөвшөөрөл, 
лиценз, эрх олгох гэх мэт бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөл/-ийн жагсаалтыг 



нийтэд танилцах 
боломжоор  хангах 

нээлттэй сурталчилах цахим хуудсандаа 
байршуулсанаар зйлчилгээний 
ил тод байдал нэмэгдэж 
иргэдийн мэдээлэл авах, 
өрсөлдөх чадвар нэмэгдсэн 
байх  

1.5.2. Тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, 
хаяг, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, 
зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар болох 
хугацааг цахим хуудсандаа ойлгомжтой 
байдлаар байршуулах 

2021 он - сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

1.5.3. Чиг үүргин дагуу нууцад хамаарахаас 
бусад бүртгэлийн талаах мэдээллийг цахим 
хуудсаар ил тод байлгах 

2021 он - сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

7. 

Хүний нөөцийн ил тод 
байдлыг хангах, олон 
нийтийг түүнтнй танилцах 
боломжоор хангах, 
төрийн албан хаагчдыг 
гүйцэтгэлийг сайжруулах 

1.6.1 Сонгон шалгаруулалт явуулах болон 
сул орон тооны зарыг цахим хуудсандаа 
байршуулах иргэдэд нээлттэй мэдээлдэг 
байх журмыг хэвшил болгох 

2021 он - сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

Байгууллагын хүний нөөцийн ил 
тод байдал нэмэгдэж, албан 
хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг 
үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, 
шударга болгох чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг 
нээлттэй болгох, албан 
хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг 
үнэлэх дүрэм журам, зааврыг 
цахим хуудсанд байршуулах 
ажил тогтмолжсон байх  

1.6.2 Байгууллагын дотоод аудит, хяналт 
шалгалтын үйл ажиллагааг сайжруулан 
хяналт шалгалтын дүнг ажилтан хаагчиддаа 
мэдээлэх ажлыг тогтмолжуулах 

2021 он - сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

8. 

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

1.7.1 Худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөг цахим хуудсандаа байршуулах / 
1 дүгээр сарын 10-ны дотор/ 

2021 он - сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

Аливаа тендер шалгаруулалт, 
төрийн жинхэнэ албан хаагчийн 
сонгон шалгаруулалтыг цахим 
хэлбэрээр зохион байгуулж, 
олон нийтэд ил тод, нээлттэй 
явуулах, худалдан авах 
ажиллагааны талаарх 
мэдээллийг хүртээмж нэмэгдсэн 
байх 

9. 

Төрийн албаны үйл 
ажиллагааны ил тод 
байдлыг нэмэгдүүлэх, 
заасан хугацаа бүрт 
үнэлж дүгнэх 

1.8.1 Төрийн албан хаагч нэг бүрийн ажил 
үүргийн хуваарь, албан тушаалын 
тодорхойлолт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
хууль журамд нийцүүлэн баталж мөрдөх 

2021 он - сумын ЗДТГ, 
байгууллага, 
ИТХ 

Төрийн албан хаагч нэг бүрийн 
ажил үүргийн хуваарь, ажлын 
байрны тодорхойлолтыг баталж 
мөрдүүлсэн байх 

1.8.2 хариуцсан ажил, үүргийн талаарх 
мэдээллийг цахим хуудсаараа нээлттэй 
болгох 

2021 он - сумын ЗДТГ, 
байгууллага 



10. Хууль болон ЗГ-аас 
зөвшөөрсөн давхар 
эрхэлж болох ажлын 
мэдээлэл, гүйцэтгэл, үр 
дүнг тооцох 

1.9.1 Хууль болн ЗГ-аас зөвшөөрсөн давхар 
эрхэлж болох ажлын жагсаалтыг гаргаж, 
албан хаагчдад танилцуулдаг байх 

2021 он - сумын ЗДТГ, 
байгууллага, 
ИТХ 

Давхар ажил эрхлэлттэй 
холбогдсон хязгаарлалтыг 
хэрэгжүүлэх, журмыг биелүүлэх, 
албан тушаалтанд давхар ажил 
эрхлэх зөвшөөрлийг олгох үйл 
ажиллагаа тогтмолжсон байх 

11. Байгууллагаас гарч 
байгаа шийдвэрийн ил 
тод, шударга байдлыг 
нэмэгдүүлэх 

1.10.1 Удирдлагын шийдвэрийг ил тод, 
нээлттэй байдлыг хангах нөхцөл боломжыг 
бүрдүүлэх /цахим хуудсаар/ 

2021 он  сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

Удирдлагаас гарч байгаа 
шийдвэр хууль тогтоомжид 
нийцсэн, шийдвэрийн талаарх 
мэдээллийг ил тод байдал 
нэмэгдсэн байх 

1.11.2 Удирдлагаас гарсан төрийн болон 
байгууллагын нууцад хамааруулснаас бусад 
шийдвэр /тушаал захирамж/-ийг цахим 
хуудсандаа байршуулах ажлыг 
тогтмолжуулах 

2021 он - сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

12. Төрийн албанд 
мөрдөгдөж байгаа хууль, 
дүрэм журам зааврын ил 
тод байдлыг нэмэгдүүлэх 

1.11.1 Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа 
хууль тогтоомж /хуульчилсан акт/,дүрэм, 
журам, зааврыг цахим хуудсандаа 
байршуулах ажлыг хэвшил болгох 

2021 он - сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

Байгууллагад мөрдөгдөж байгаа 
хууль тогтоомж, дүрэм журмын 
заавар ил тод болсноор 
үйлчилгээний чанар хүртээмж 
нэмэгдсэн байх 

 
2. СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ 

13. Авлигийн хор хөнөөлийн 
талаар байгууллагын 
удирдах албан 
тушаалтан, олон нийтэд 
ойлгуулах, соён 
гэгээрүүлэх, үйл 
ажиллагааг зохион 
байгуулах 

2.1.1 Авлигаас ангид байх, түүний хор 
уршгийн талаар богино хэмжээний кино, 
шторк болон сурталчилгааны бусад 
хэлбэрээр олон нийтэд хүргэх ажлыг 
тогтмолжуулах  

2021 он Орон 
нутгийн 
төсөв 

сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

Авлигийн талаарх олон түмний 
ойлголт нэг мөр болсон байх 

2.1.2 Иргэдийг соён гэгээрүүлэх /сургалт 
сурталчилгаа/ сэтгэлгээ, хандлагад өөрчлөлт 
оруулах ажлыг хүртээмжтэй хэлбэрээр олон 
нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулж 
хэвшүүлэх 

2021 он Орон 
нутгийн 
төсөв 

сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

Авлигад өртөхгүй байх хандлага 
иргэдийн дунд бий болгох 

2.1.3 орон нутгийн төсөвт авлигын эсрэг арга 
хэмжээнд зориулан тодорхой зардал 
хөрөнгийг төлөвлөн зарцуулдаг байх зарчмыг 
баримталж ажиллах 

2021 он Орон 
нутгийн 
төсөв 

сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

Байгууллагаас авлига ашиг 
сонирхлын зөрчилтэй тэмцэх 
санал санаачлага, манлайлах 
ухамсар нэмэгдсэн байх 

 
3. БАЙГУУЛАМЖ БИЙ БОЛГОХ 



14. Аудитын байгууллагын 
үйл ажиллагааг бэхжүүлж, 
идэвхжүүлэх 

3.1.1 Аудитийн үйл ажиллагааг иргэдэд 
сурталчилах нээлттэй байх, ИТХ-аас тавих 
хяналт, шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэнд 
хяналт тавих, мэдээг жил бүрийн 11 дүгээр 
сард хүргэх  

2021 он Орон 
нутгийн 
төсөв 

сумын ЗДТГ, 
байгууллага, 
ИТХ 

Аудитын үйл ажиллагаа үр 
ашигтай болсон байх 

15. Авлигад өртөх эрсдэлтэй 
ажил, албан тушаал, 
үйлчилгээг гүйцэтгэх 
албан тушаалтан, 
ажилтны үйл ажиллагааг 
хянах нөхцлийг бүрдүүлэх 

3.2.1 Авлига болон ашиг сонирхлын 
зөрчилтэй холбоотой бодит мэдээллийг 
өөрсдийн эрх хэмжээний хүрээнд нягтлан 
шалгаж мэдээлдэг байх  

2021 он  сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

Зөрчилтэй холбоотой асуудлыг 
удирдлагын түвшинд 
шийдвэрлэх боломж бүрдсэн 
байх 

16. Авлигатай тэмцэх нэгж, 
ажилтныг бий болгож, 
ажиллуулах, ажиллаж 
байгаа мэргэжилтнүүдийг 
чадавхжуулах 

3.3.1 эрх бүхий албан тушаалтан /ЭБАТ/-ыг 
томилсон байх урамшуулал өгдөг эсэхэд 
анхаарч ажиллаж, албан тушаалтнуудыг 
чадавхижуулах ажлыг үе шаттайгаар зохион 
байгуулах 

2021 он  сумын ЗДТГ, 
байгууллага, 
ИТХ 

Төрийн болон орон нутгийн 
өмчөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээний чанар сайжирч, 
гүйцэтгэгч хуулийн этгээдүүдийн 
хариуцлага сайжирна 

17. Иргэн зөвхөн төрийн нэг 
албан хаагчтай харьцах 
зарчмыг тогтоож, 
иргэдийн тавьсан 
асуудлыг шийдвэрлэдэг 
болгохын зэрэгцээ 
бүрдүүлэх бичиг 
баримтын нэр төрлийг 
цөөлж, хялбаршуулах 
арга хэмжээ авах 

3.4.1 өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол 
хүсэлт, мэдээлэл хүлээн авах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх /утас, хайрцаг, санал хүсэлтийн 
дэвтэр, факс, цахим бичгээр, амаар г,м / 

2021 он Орон 
нутгийн 
төсөв 

сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

Төрийн байгууллагаас үйлчилгээ 
авхад шаардагддаг баримт 
бичгийн нэр төрлийг цөөлж 
хялбаршуулах, шат дамжлагыг 
цөөрүүлэх, төрийн 
байгууллагууд хоорондоо цахим 
сүлжээгээр харьцах замаар 
иргэдийн тавьсан асуудлыг 
шийдвэрлэгдэг болох зэрэг 
мэдээллийн цахим сүлжээ 
ашиглах үйл ажиллагаа 
сайжирсан байх 

 
4. АЛБАДАХ СТРАТЕГИ 

18. Албан хаагчдын шударга 
байдал ба шударга ёсны 
үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх 

4.1.1 Ёс зүйн болон ашиг сонирхлын 
зөрчлийн талаарх мэдээлэл хүлээн авах 
нөхцлийг бүрдүүлэх /тогтмол утас, цахим 
хуудас, шуудан, хайрцаг байршуулах зэрэг/ 

2021 он Орон 
нутгийн 
төсөв 

сумын ЗДТГ, 
байгууллага 

Ёс зүйн болон ашиг сонирхлын 
зөрчлийн талаарх мэдээлэл 
хүлээн авах нөхцөл бүрдсэн 
байх 

19. Ашиг сонирхлыг зөрчлийг 
бууруулахад эрх бүхий 
байгууллагатай хамтарч 
ажиллах, ЭБАТ-ыг үйл 
ажиллагааг 
тогтмолжуулах 

4.2.1 ЭБАТ-ын гүйцэтгэх чиг үүргийг албан 
тушаалын тодорхойлолт болон ажил үүргийн 
хуваарьт тусган ЭБАТ-ын үйл ажиллагааг 
үнэлэх тогтолцоог боловсронгуй болгох, дээд 
шатанд санал тавих 

2021 он - сумын ЗДТГ, 
байгууллага, 
ИТХ 

ЭБАТ-ын эрхлэх асуудал чиг 
үүрэг тодорхой болсон байх 

20. Авлигийн эрсдэл ба 4.3.1 АТГ-аас авлига гарах нөхцөл боломжийг 2021 он Орон сумын ЗДТГ, Авлигийн эрсдэлд өртөж 



авлига гарах боломжийг 
бууруулах 

бүрдүүлсэн гэж үзсэн дүрэм, журам, заавар, 
шийдвэрийг өөрчлөх буюу хүчингүй болгон 
эргэж мэдээлдэг байх зарчмыг мөрдлөг 
болгож ажиллах 

нутгийн 
төсөв 

байгууллага болзошгүй чиг үүрэг бүхий 
байгууллага, хэлтэс иргэдийн 
оролцоотой үнэлгээ хийж, 
дүгнэлт зөвлөмж гаргах, 
хариуцлага тооцох, иргэдэд 
мэдээлэх ажил тогтмолжсон 
байх 

 

 

 

 

ТӨЛӨВЛӨСӨН: 
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