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1. Хууль, тогтоомж, үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд:

Авлигын эсрэг хуулийн 6
дугаар зүйлийн 6.1.3

Авлигын эсрэг хуулийн 5 дугаар зүйлийн
5.1.1, 6 дугаар зүйлийн 6.1.2;

Авлигын эсрэг хуульийн 5 дугаар зүйлийн
5.1.2;

Үндэс
-лэл

Хийх ажлын агуулга

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Хугацаа

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

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг ХХААХҮЯ-ны
цахим хуудаст булан нээн байршуулж, албан
хаагчдын дунд сургалт зохион байгуулах замаар
сурталчлах.
ХХААХҮЯ-ны 1 дүгээр давхарт, ил харагдахуйц
байрлалд Авлигын эсрэг үйл ажиллагаатай холбоотой
мэдээллийн самбар ажиллуулах, мэдээллийг яамны
дотоод мэдээллийн цахим сүлжээгээр дамжуулан
албан хаагчдад түгээх.
Боловсруулж байгаа хууль, Улсын Их Хурал, Засгийн
газар, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон
баримт бичиг, шийдвэрийн төслийг ХХААХҮЯ-ны
цахим хуудаст байршуулж, иргэд, олон нийт,
сонирхогч бүлгийн санал, шүүмжлэлийг хүлээн авах
боломжийг бүрдүүлж, саналыг авах.
Дээрх асуудлаар иргэд, олон нийт, сонирхогч
бүлгүүдтэй харилцан санал солилцох уулзалт,
хэлэлцүүлэг зохион байгуулах.
Яам болон харъяа байгууллагад дотоод аудит,
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх төлөвлөгөөг
батлуулах, яамны цахим хуудаст байршуулах.
Яам болон харъяа байгууллагад дотоод аудит,
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн төлөвлөгөөний
биелэлтийг яамны цахим хуудаст байршуулах.

Жилийн
турш

Шинээр
боловсруулж
байгаа бодлогын баримт
бичиг ба нийтээр дагаж
мөрдөх
хэм
хэмжээ
тогтоосон
шийдвэрийн
төслийг
олон
нийтэд
танилцуулах, сонирхогч
бүлгүүдтэй
харилцан
санал солилцох.
Төрийн хяналтын үйл
ажиллагааны
ил
тод
нээлттэй байдлыг хангах

Хариуцах
нэгж
ТЗУГ

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаатай
холбоотой мэдээллийг боломжит
хэлбэрээр сурталчилсан байна.

Тухай
бүр

ТЗУГ

Сурталчилгааг
түгээсэн байна.

албан

хаагчдад

Тухай
бүр

Бүх газар,
хэлтэс

ХХААХҮЯ-ны цахим хуудаст
санал хүлээн авах булан нээн
ажиллуулж, санал, шүүмжлэлийг
хүлээн авсан байна.

Тухай
бүр

Бүх газар,
хэлтэс

1-р
улирал

ХШҮДАГ

Жилийн
эцэст

ХШҮДАГ

Иргэд
олон
нийттэй
санал
солилцох уулзалт, хэлэлцүүлэг
зохион байгуулсан байна.
Төлөвлөгөөг
батлуулж,
хэрэгжилтийг зохион байгуулсан
байна.
Биелэлтийг олон нийтэд мэдээлсэн
байна.
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Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4;
fАвлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5;
Авлигын эсрэг
хуулийн 6
дугаар
зүйлийн 6.1.6

Төсвийн орлого, түүний Шилэн дансны цахим хуудас дахь мэдээллийг
зарцуулалт,
түүний тогтмол хөтөлж, иргэд мэддээллийг тухай бүр авах
хуваарилалтыг
олон боломжийг бүрдүүлэх
нийтэд тухай бүр хүргэж
ажиллах
Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн
талаарх мэдээлэл /шалгараагүй хуулийн үндэслэл,
шалтгаан/-ийг цахим хуудаст тухай бүр байршуулж,
хэвших

Тухай
бүр

СБТГ

Мэдээг цахим хуудаст хугацаанд
нь байршуулж,
олон нийтэд
мэдээлсэн байна.

Тухай
бүр

СБТГ

Тендерт
шалгарсан
болон
шалгараагүй шалтгаан, нөхцөл,
хуулийн
үндэслэлийн
талаар
иргэдэд мэдээлсэн байна.

Шилэн дансны цахим хуудасны хөтлөлтөд дотоод
хяналт тавьж ажиллах

Тухай
бүр

ХШҮДАГ

Төрийн
болон
орон
нутгийн
өмчийн
хөрөнгөөр бараа, ажил,
үйлчилгээ худалдан авах
ажиллагааны
ил
тод
байдлыг хангах, түүнтэй
танилцах
боломжоор
хангах
Чиг үүргийн дагуу олгож
буй
зөвшөөрөл,
бүртгэлийн
үйл
ажиллагааг
ил
тод,
нээлттэй байлгах, олон
нийтэд
танилцах
боломжоор хангах

Худалдан
авах
ажиллагааны
төлөвлөгөөг
ХХААХҮЯ-ны цахим хуудаст байршуулах

1-р
сарын
10-ны
дотор
Хугацаа
нд нь

СБТГ

Мэдээг цахим хуудаст хугацаанд
нь байршуулж,
олон нийтэд
мэдээлсэн байна.

СБТГ

Мэдээг цахим хуудаст хугацаанд
нь байршуулж,
олон нийтэд
мэдээлсэн байна.

Тухай
бүр

ТЗУГ, ХХ

Мэдээллийг ХХААХҮЯ-ны цахим
хуудаст хугацаанд нь байршуулсан
байна.

ТЗУГ, ХХ

Мэдээллийг
цахим
хуудаст
байршуулж, тухай бүр шинэчилсэн
байна.

Хүний нөөцийн ил тод
байдлыг хангах, олон
нийтийг түүнтэй танилцах
боломжоор хангах
Албан хаагч бүрийн ажил
үүргийн
хуваарийг
тодорхой болгох

Сул орон тоо гарсан үед зарыг ТАЗ болон
ХХААХҮЯ-ны цахим хуудаст байршуулан олон
нийтэд нээлттэй зарлах

Тухай
бүр

ТЗУГ

Сул орон тоо гарсан үед цахим
хуудсаар дамжуулан зарласан
байна.

Яамны бүтцийн нэгж хоорондын ажлын чиг үүргийн
давхардал хийдэлд дүгнэлт өгөх, шийдвэрлэх

Жилдээ

ТЗУГ

Ажлын чиг үүргийн давхардал,
хийдэлгүй, ажлын ачааллыг жигд
хууварилсан байна.

Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг
явуулах журам, тендерийн урилгыг ХХААХҮЯ-ны
цахим хуудаст байршуулах
Тухайн байгууллагаас олгож буй үйл ажиллагаа
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт, түүнийг
олгоход шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалт,
холбогдох журмыг ХХААХҮЯ-ны цахим хуудаст
байршуулах
Тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхлэх үйл
ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл олгосон болон
дуусгавар болох хугацааг
ХХААХҮЯ-ны цахим
хуудаст ойлгомжтой байдлаар байршуулах

Хуулийн
байна.

хэрэгжилт

эрчимжсэн
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Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар
зүйлийн 6.1.7,
Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.11;; Нийтийн
Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар
Авлигын эсрэг хууль 6 дугаар зүйлийн 6.1.8;
албанд нийтийн болон хувийн ашиг со-нирхлыг зохицуулах,
зүйлийн 6.1.10
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг соашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн
нирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс
7 дугаар зүйлийн 7.2.3;
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар
зүйлийн 7.2.2

Иргэдийн ашиг сонирхолд
нийцсэн үйл ажиллагаа
явуулж байгаа эсэхэд тавих хяналтад төрийн бус
байгууллагын орол-цоог
нэмэгдүүлж,
хамтран ажиллах

Төрийн бус байгууллага, иргэдтэй хамтран
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаар
тайлагнах,
ХХААХҮЯ-ны
цахим
хуудаст
байршуулах
Тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн
салбарын мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил,
төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулах

Жилийн
эцэст

ТЗУГ

Тухай
бүр

СБТГ

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг
хариуцан зохион байгуулах, уг асуудлаар Авлигатай
тэмцэх газартай харилцах эрх бүхий албан
тушаалтныг /ЭБАТ/-ыг томилон, чиг үүргийг ажлын
байрны тодорхойлолт болон ажил үүргийн хуваарьт
тусгах
ЭБАТ нь Авлигатай тэмцэх газраас зохион
байгуулсан сургалтад хамрагдаж, байгууллагын
хэмжээнд мэдүүлэг гаргагч нарт зөвлөгөө, өгч
ажиллах
Байгууллагын удирдлагаас ХХААХҮ-ийн сайдын тушаалаар болон Төрийн
гаргаж буй шийдвэрийн ил нарийн бичгийн даргын тушаалаар батлагдсан
тод, нээлттэй байдлыг нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн баримт бичгийг
хангах
яамны цахим хуудаст байршуулах
Байгууллагын дотоод сүлжээнд тушаал, шийдвэрийн
мэдээллийн санг үүсгэх

Оны
эхнээс

ТЗУГ

Тухай
бүр

ТЗУГ

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх
арга хэмжээг зохион байгуулсан
байна.

Тухай
бүр

Бүх газар
хэлтэс

Иргэдийн өргөдөл /санал,
мэдэгдэл/,
гомдол,
хүсэлтийг хүлээн авах,
шийдвэрлэх
шат
дамжлагыг
цөөрүүлэх,
зөрчлийн
талаарх
мэдээллийг хүлээн авч
шийдвэрлүүлэх

Өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээлэл хүлээн авах
нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор саналын хайрцаг
болон ХХААХҮЯ-ны цахим хуудаст булан
ажиллуулах
Өргөдөл, гомдлын асуудал хариуцсан албан хаагчийн
нэр, албан тушаал, харилцах утасны дугаарыг
ХХААХҮЯ-ны цахим хуудаст болон мэдээллийн
самбарт байршуулах

Оны
эхнээс

Шийдвэрийн талаарх мэдээллийн
ил тод, нээлттэй байдлыг хангаж,
ХХААХҮЯ-ны
яамны
цахим
хуудаст байршуулсан байна.
Дотоод
сүлжээнд
тушаал,
шийдвэрийн
мэдээллийн
сан
үүссэн байна
Яамны цахим хуудаст булан нээж
ажиллуулж, хариуг мэдээлсэн
байна.

Иргэдийн өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол,
хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг
ХХААХҮЯ-ны цахим хуудаст тогтмол хугацаанд
мэдээлэх

Хагас,
бүтэн
жилээр

Авлигатай тэмцэх талаар
сургалт,
сурталчилгаа
явуулах, хөрөнгө, орлогын
мэдүүлгийг хуульд заасан
хугацаанд
үнэн
зөв
гаргуулах, бүртгэх, хянах,
зөвлөгөө өгөх асуудлыг
бүтцийн
нэгждээ
хариуцуулах

ТЗУГ
ТЗУГ

ТЗУГ

ТЗУГ

Төрийн бус байгууллага, иргэдтэй
хамтран
үйл
ажиллагаа
хэрэгжүүлж, тайлан, үр дүнг
мэдээлсэн байна.
Тендер сонгон шалгаруулалтад
иргэний нийгмийн байгууллагын
төлөөлөх оролцуулж, хяналт тавих
боломжийг олгосон байна.
Эрх бүхий албан тушаалтныг
томилон ажиллуулж, гүйцэтгэх
чиг үүргийг ажлын байрны
тодорхойлолт болон ажил үүргийн
хуваарьт тусгасан байна.

Өргөдөл,
гомдлын
асуудал
хариуцсан
албан
хаагчийн
мэдээллийг яамны цахим хуудас
болон
мэдээллийн
самбарт
байршуулсан байна.
Иргэдийн
өргөдөл,
гомдол,
хүсэлтийг шийдвэрлэлтийн мэдээг
яамны цахим хуудсаар дамжуулан
нийтэд мэдээлсэн байна.
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НАНБХАСЗАСЗУС НАНБХАСЗАСЗУС тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн
тухай хуулийн 7 дугаар 7, 10-22 дугаар зүйл, 29 дүгээр зүйл; Авлигын эсрэг
зүйлийн 7.2.6, 19
хуулийн 6 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2010 оны 288
дүгээр зүйл
дугаар тогтоол
Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.12;
Авлигын эсрэг хуулийн 6
дугаар зүйлийн 6.6, 6.7, 18
дугаар зүйлийн 18.4.2, 29
дүгээр зүйлийн 29.4; Гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх
Авлигын эсрэг
хуулийн 6 дугаар
зүйлийн 6.1.14;

Ашиг сонирхлын зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх
зорилгоор Төрийн албан
хаагчийн ёс зүйн дүрмийг
мөрдүүлэх

Ёс зүйн дүрмийг яамны цахим хуудаст болон дотоод
сүлжээгээр дамжуулан танилцуулах

Оны
эхнээс

ТЗУГ

Ёс зүйн дүрмийг танилцуулсан
байна.

Ёс зүйн талаар сургалт, сурталчилгааг зохион
байгуулах

Жилдээ

ТЗУГ

Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг
санаачлан
зохион
байгуулсан
байна.

ТЗУГ

Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааны
мэдээллийг
цахим
хуудаст
байршуулсан байна.

Байгууллагын Ёс зүйн хороог байгуулан ажиллуулж,
мэдээллийг байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан
мэдээлэх
Давхар
ажил
боломжтой
шийдвэрлэх

эрхлэх Байгууллагын албан хаагчдын давхар ажил
эсэхийг эрхлэлтийн талаарх судалгааг авч, удирдлагад
таницуулах

Оны
эхнээс

ТЗУГ

Судалгааг
танилцуулсан байна.

Авлигын эрсдэл ба авлига Тодорхой судалгаанд тулгуурлан Авлигад өртөх
гарах
боломжийг эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээний
бууруулах
жагсаалтыг гаргаж, танилцуулсан байна.

Жилдээ

ТЗУГ

Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг
бууруулах чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэх /хүнд суртал, чирэгдлийг багасгах, ашиг
сонирхлын мэдэгдэл гаргах, албан хаагчийн ажлын
байрыг сэлгүүлэх зэрэг үр дүнтэй арга хэмжээг
зохион байгуулах г.м/
Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн Зөвлөмжийг
дотоод сүлжээгээр дамжуулан албан хаагчдад
мэдээлэх, холбогдох арга хэмжээг авах
АТГ-аас зөрчил арилгуулах, хариуцлага тооцож, арга
хэмжээ авахуулах албан бичиг ирүүлсэн тохиолдолд
биелүүлж, арга хэмжээ авах
“Авлигатай
тэмцэх
үндэсний
хөтөлбөр”-ийг
хэрэгжүүлэх
арга
хэмжээний
төлөвлөгөөнд
тусгагдсан холбогдох арга хэмжээний биелэлтийг
АТГ-т хүргүүлэх

Жилдээ

ТЗУГ

Авилгад өртөх эрсдэлтэй ажил,
албан
тушаал,
үйлчилгээний
жагсаалтыг гаргаж батлуулж,
албан хаагчдад
танилцуулсан
байна.
Төрийн албан хаагчид авлигад
өртөөгүй байна.

Тухай
бүр

ТЗУГ

Авлигатай тэмцэх газраас
бүрэн эрхийнхээ дагуу
гаргасан
шийдвэрийг
биелүүлэх
“Авлигатай
тэмцэх
үндэсний хөтөлбөр”-ийн
биелэлтийг тайлагнах.

удирдлагад

Авлигатай тэмцэх газраас бүрэн
эрхийнхээ
дагуу
гаргасан
шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн байна.

ТЗУГ
02 сарын
01-ний
дотор

ТЗУГ

Биелэлтийг
хугацаанд
тайлагнасан байна.

нь
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Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан
сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.5, 23.6,
Төрийн албаны тухай хуулийн 23, 24, 25, 26 дугаар дүйл,

2. Авлигатай тэмцэх газрын 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:
Зөвлөмж
1.
Нийтийн Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг
01сард
ХХААХҮЯ, Жагсаалтыг гаргаж танилцуулсан
албанд томилогдохоор нэр сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс
Бүх харъяа байна.
дэвшсэн этгээдийн хувийн урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон Авлигын
байгууллага
ашиг
сонирхлын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд буюу
урьдчилсан
мэдүүлгийг мэдүүлэг гаргагч нарын жагсаалтыг жил бүр гаргаж,
хянуулалгүйгээр томилох, танилцуулж байх.
томилсны дараа хянуулдаг Хуулийн үйлчлэлд хамаарах албан тушаалд
Тухай
ХХААХҮЯ, Холбогдох
хуулийн
заалтыг
зөрчлийг таслан зогсоох, томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээд нэг бүрийн
бүр
Бүх харъяа хэрэгжүүлсэн байна.
илт
ашиг
сонирхлын хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг,
байгууллага
зөрчилтэй, ажлын байранд холбогдох баримт бичгийн хамт томилох эрх бүхий
тавигдах
шаардлагыг удирдах албан тушаалтны гарын үсэг бүхий албан
хангаагүй этгээдэд давуу бичгээр АТГ-т хүргүүлж, хянуулах.
эрх олгох, олон нийтийн Ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангасан
Тухай
ХХААХҮЯ, Дүгнэлтийг хавсарган хүргүүлж
зүгээс ашиг сонирхлын иргэнийг нэр дэвшүүлэх бөгөөд Авлигатай тэмцэх
бүр
Бүх харъяа хэвшсэн байна.
зөрчилтэй
гэж үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
байгууллага
ойлгогдохуйц
нөхцөл төлөвлөгөөнд заасны дагуу Хувийн ашиг сонирхлын
байдал үүсгэсэн албан урьдчилсан мэдүүлгийг хянуулахдаа Төрийн албаны
тушаалтны
томиллогоо зөвлөлийн болон салбар зөвлөлийн дүгнэлтийг
хийхгүй байх.
хавсарган хүргүүлж хэвшүүлэх.
АТГ-аас ирүүлсэн дүгнэлийг үндэслэн зөвхөн зөрчил
Тухай
ХХААХҮЯ, Холбогдох
хуулийн
заалтыг
үүсээгүй тохиолдолд томилох үүргээ хэрэгжүүлэх.
бүр
Бүх харъяа хэрэгжүүлсэн байна.
байгууллага
Зөвлөмж
2.
Төрийн Албан хаагчдыг үндэслэлгүйгээр ажлаас халахгүй,
Тухай
ХХААХҮЯ, Холбогдох
хуулийн
заалтыг
мэргэшсэн албан хаагчдыг чөлөөлөхгүй байх.
бүр
Бүх харъяа хэрэгжүүлсэн байна.
зөвхөн
хуульд
заасан
байгууллага
үндэслэлээр
ажлаас Албан тушаал дэвшүүлэх, удирдах албан тушаалд
Тухай
ХХААХҮЯ, Аль
болох
мерит
зарчмыг
чөлөөлөх, албан тушаал томилохдоо мерит зарчмыг баримтлах.
бүр
Бүх харъяа баримтлан ажилласан байна.
дэвшүүлэх, удирдах албан
байгууллага
тушаалд
томилохдоо
мерит зарчмыг удирдлага
болгох, албан тушаалаас
чөлөөлөхтэй холбогдуулах
төсвийн хөрөнгийг үр
ашиггүй зарцуулж байгаа
зөрчлийг давтан гаргахаас
урьдчилан сэргийлэх
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Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, 17.2, 17.4,
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хууль, Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.8;
УИХ-ын ХЗБХ-ны 2012 оны 05 дугаар тогтоол 3 дугаар хэсгийн
3.1,
ХХААХҮ-ийн сайдын 2017 оны А-76 дугаар
тушаал

Зөвлөмж
3.
Төрийн
захиргааны албан тушаалын
орон тоон дээр гэрээ
байгуулан иргэнийг авч
ажлуулж байгаа явдлыг
таслан зогсоох, мөн төрийн
албан хаагчийн мэргэшлийн
сонгон
шалгаруулалтад
тэнцээгүй, төрийн албаны
нөөцөд
бүртгэгдээгүй
иргэнийг төрийн албанд
томилохгүй байх, шинээр
болон
дэвшүүлэн
томилохдоо мерит зарчмыг
удирдлага болгон ажиллах
Зөвлөмж 4. Авилга ашиг
сонирхлын
зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх,
албан тушаалтны хувийн
ашиг сонирхлын мэдүүлэг
болон хөрөнгө орлогын
мэдүүлгийг
бүртгэх,
хадгалах эрх бүхий албан
тушаалтны үйл ажиллагааг
дэмжиж ажиллах

Төрийн захиргааны албан тушаалын орон тоон дээр
гэрээ байгуулан ажлуулахгүй байх.
Төрийн захиргааны албан тушаалын орон тоон дээр
хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллуулж байгаа
иргэнийг чөлөөлж, зөрчлийг арилгах.
Төрийн захиргааны албан тушаалын орон тоон дээр
төрийн албан хаагчийн мэргэшлийн сонгон
шалгаруулалтад тэнцсэн, төрийн албаны нөөцөд
бүртгэлтэй иргэнийг томилох.

Зээл, дэмжлэг олгох анхан шатны шалгаруулалтыг
зохион байгуулалтад оролцдог Тариалан эрхлэлтийг
дэмжих сангийн албан хаагчдаас ХАСХОМ мэдүүлэг
гаргуулж авах.
Зээл, дэмжлэг олгох анхан шатны шалгаруулалтыг
зохион байгуулалтад оролцдог Жижиг, дунд
үйлдвэрийг дэмжих сангийн албан хаагчдаас
ХАСХОМ мэдүүлэг гаргуулж авах.
Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах эрх
бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааг дэмжиж,
УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 5
дугаар тогтоолын 3.1 дэх заалтыг үндэслэн
урамшууллын хувийг нэмэгдүүлэх.
Авлигалын эрсдэлийг тодорхойлуулах зорилгоор
Төслийн анхан шатны эрсдлийг үнэлэх аргачлалд
АТГ-аас санал авах.
Аргачлалд өгсөн зөвлөмжийг үндэслэн аргачлалыг
боловсронгуй болгох нэмэлт, өөрчлөлт оруулах.

Зөвлөмж 5. Жижиг дунд
үйлдвэрлэлийг
дэмжих
төсөл
сонгон
шалгаруулалтыг тодорхой
болгож,
хурлын
тэмдэглэлд
төслийн
шалгарсан
шалтгаан, Төсөл сонгон шалгаруулалтын дүн, мэдээг шалгарсан
шалгарч
чадаагүй болон шалгараагүй шалтгаан, үндэслэлийн хамт цаг
үндэслэлийн
талаар тухайд ЖДҮХС-гийн цахим хуудаст байршуулах.
тодорхой тусгах

Тухай
бүр
2018 оны
02 сарын
01-ний
дотор
Тухай
бүр

ХХААХҮЯ
МЭҮГ
ХХААХҮЯ
МЭҮГ

Холбогдох
хуулийн
заалтыг
хэрэгжүүлсэн байна.
Зөрчлийг
арилгасан,
зөрчил
гаргахгүй ажилласан байна.

ХХААХҮЯ
МЭҮГ

Холбогдох
хуулийн
хэрэгжүүлсэн байна.

02 сарын
15-ны
дотор

ХХААХҮЯ,
ТЭДС

ТЭДС-ийн холбогдох
албан
хаагчид ХАСХОМ-ээ мэдүүлсэн
байна.

02 сарын
15-ны
дотор

ХХААХҮЯ,
ЖДҮХС

ЖДҮДС-ийн холбогдох албан
хаагчид ХАСХОМ-ээ мэдүүлсэн
байна.

01 дүгээр
сард

ХХААХҮЯ

ЭБАТ-ын урамшуулал тодорхой
хувиар нэмэгдсэн байна.

01 дүгээр
сард

ЖДҮХС

АТГ-ын саналыг авсан байна.

02 дугаар
сард

ЖДҮХС

Тухай
бүр

ЖДҮХС

АТГ-ын саналыг Төслийн анхан
шатны эрсдлийг үнэлэх аргачлалд
тусгасан байна.
Мэдээллийг
тухай
бүр
байршуулсан байна.

заалтыг

6

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 18, 19
дүгээр зүйл
Засгийн газрын агентлагийн
Монгол Улсын яяамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 зүгээр
талаар авах зарим арга
зүйлийн 9.10, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг
хэмжээний тухай Засгийн
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
газрын 2016 оны 4 дүгээр
хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 11 дүгээр зүйлийн 11.1
тогтоол

Зөвлөмж 6. Давхар ажил
эрхлэлтэд тавих хяналтыг
сайжруулах,
гарсан
зөрчлийг арилгах, албан
хаагчдын давхар ажил
эрхлэлтийн
судалгаа
гаргаж,
энэ
төрлийн
зөрчил
гаргахаас
урьдчилан
сэргийлж,
удирдах албан тушаалтан,
эрх бүхий байгууллагын
бичгээр
өгсөн
зөвшөөрлийн үндсэн дээр
бусад алба, гэрээний ажил
үүргийг гүйцэтгүүлэх
Зөвлөмж 7. Төрийн нарийн
бичгийн даргын 2016 оны
05 дугаар сарын 30-ны
өдрийн
А/32
дугаар
тушаалаар
зөвлөлийн
гишүүдэд
урамшуулал
олгох
шийдвэрийг
хүчингүй болгож, албан
тушаалтан албан үүргээ
гүйцэтгэхдээ
өөрийн
болон өөртэй нь хамаарал
бүхий этгээдийн хувийн
ашиг сонирхлыг хөндсөн
захиргааны
шийдвэр
гаргахгүй байх
Зөвлөмж 8. Салбарын үйл
ажиллагаа
зохицуулах
шаардлагатай
дүрэм,
журам, эрх зүйн актыг нэн
даруй батлан гаргах, эрх
зүйн орчныг сайжруулах

Давхар ажил эрхлэлтийн судалгааг жил
шинэчлэн гаргаж, удирдлагад танилцуулах.

бүр

4-р
улирал

ХХААХҮЯ,
Бүх харъяа
байгууллага
ХХААХҮЯ,
Бүх харъяа
байгууллага

Судалгааг танилцуулсан байна.

Давхар ажил эрхлэхтэй холбогдсон хязгаарлалтыг
зөрчсөн тохиолдолд зөрчлийг арилгуулах арга
хэмжээг авах

Тухай
бүр

Урамшуулал олгох тухай ХХААХҮЯ-ны ТНБД-ын
2016 оны 05 сарын 30-ны өдрийн А-232 дугаар
тушаалыг хүчингүй болгох.

01-р сард

ХХААХҮЯ

Зөрчлийг арилгасан байна.

Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхдээ өөрийн
болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хувийн
эрх ашиг сонирхлыг хөндсөн захиргааны акт гаргах,
удирдах, хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээх,
гэрээ байгуулах эдгээрийг хэлэлцэх, бэлтгэх, оролцох
зэрэг үйл ажиллагаа явуулахгүй байх.

Жилийн
турш

ХХААХҮЯ,
Бүх харъяа
байгууллага

Холбогдох
хуулийн
хэрэгжүүлсэн байна.

Мал үржлийн ажил, үйлчилгээнд мөрдөх жишиг
үнийн тарифын төслийг боловсруулж, ХХААХҮ-ийн
сайдын тушаалаар батлуулах.
Мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээнд мөрдөх жишиг
үнийн тарифын төслийг боловсруулж, ХХААХҮ-ийн
сайдын тушаалаар батлуулах.

2018 оны
01 дүгээр
сард
2018 оны
02 дугаар
сард

МЭҮГ
МЭҮГ

Холбогдох
хуулийн
хэрэгжүүлсэн байна.

заалтыг

заалтыг

Жишиг үнийн тарифыг батлуулж,
холбогдох
байгууллагад
хүргүүлсэн байна.
Жишиг үнийн тарифыг батлуулж,
холбогдох
байгууллагад
хүргүүлсэн байна.
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