
ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЯНТАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 

2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 

2022.06.03  ЛҮН 

№ Зорилго Хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин Хүрсэн түвшин /биелэлт/ Гүйцэтгэлийн 
хувь 

1 

 

Авлигын 

эсрэг хууль 

тогтоомжийг 

иргэдэд 

сурталчлах, 

соѐн 

гэгээрүүлэх 

үйл 

ажиллагааны 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх   

1.1. Авлигын эсрэг хууль 

тогтоомжийг боломжит 

хэлбэрээр сурталчлах 

/мэдээллийн самбарт 

байршуулах, цахим 

хуудас, яриа таниулга, 

нээлттэй өдөрлөг, 

хэлэлцүүлэг, хэвлэмэл 

материал тараах бүхий л 

боломжтой хэлбэрээр 

олон нийтэд хүргэх  

 

-Мэдээллийг олон нийтэд 

хүргэсэн байдал. 

-Албан ѐсны цахим 

хуудсаар дамжуулсан 

мэдээллийн төрөл, тоо: 

-Сурталчилгааны 

самбарт байршуулсан 

мэдээллийн төрөл, тоо: 

 

-Баримтжуулж, үр 

дүнг тооцож, 

тайлагнасан байх 

2022 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдөр 

1 –р Багийн иргэдийн нийтийн хуралд 

оролцсон 176 иргэнд ”Авлига” гэж юу 

вэ. Авлигын эсрэг  соѐн гэгээрүлэх 

сэдвээр танилцуулга гарын авлагыг 

бэлтгэн тарааж сурталчилсан байна.  

/Нийт 176 иргэнд/ 

/100 хувь/ 

70 

1.2. Авлигатай тэмцэх 

газраас бэлтгэн 

хүргүүлсэн 

сурталчилгааны 

материалыг  

байгууллага, албан 

хаагчдад түгээх 

-Зохион байгуулсан арга 

хэмжээний тоо: 

-Орон нутгийн хэмжээнд 

-Байгууллагын түвшинд  

-Үр дүнг 

тайлагнасан байх 

2022 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр 

АТГазраас зохион байгуулсан 

сургалтаар 15 ширхэг 

сурталчилгааны материалыг хүлээн 

авч Төсөвт байгууллагуудад хүргэж 

мэдээллийн самбарт байршуулан 

мэдээлсэн байна. 

/100 хувь/ 

100 

1.3. Авлигын эсрэг үйл 

ажиллагааг мэдээлэн 

сурталчлах мэдээллийн 

самбар ажиллуулах 

-Мэдээллийн самбарт 

байршуулсан 

мэдээллийн төрөл, тоо: 

-Мэдээллийг 

тогтмол шинэчлэх 

ажлыг хэвшүүлсэн 

байх 

-Авлигатай тэмцэх 

газраас хүргүүлсэн 

мэдээллийг 

байршуулсан байх  

ЗДТГазрын Авлигын эсрэг үйл 

ажиллагааг мэдээлэн сурталчлах 

олон нийтэд ил тод мэдээлэх хуулийн 

хэрэгжилтийг хангаж: 

- Авлига мэдээллийн самбарт 2022 

оны ЗДТГазрын Авлигын эсрэг үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө, эхний 

хагас жилийн хэрэгжилтийг гарган 

100 



иргэдэд ил тод нээлттэй танилцуулан 

байршуулсан байна. 

/100 хувь/ 

2 Авлигын 

эсрэг сургалт 

зохион 

байгуулах, 

албан 

хаагчдыг 

АТГ-аас 

зохион 

байгуулсан 

сургалтад 

хамруулах  

2.1. Авлигатай тэмцэх 
газраас хүргүүлсэн 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх  

-Зөвлөмжийн тоо: 

-Зөвлөмжид тусгагдсан 

арга хэмжээний тоо: 

-Хэрэгжилтийн хувь  

-Авлигатай тэмцэх 

газраас хүргүүлсэн 

мэдээллийг 

байршуулсан байх 

Зөвлөмж ирээгүй байна. ХБ 

2.2. Авлигын эсрэг соѐн 
гэгээрүүлэх ажлын 
хүрээнд сургалт 
сурталчилгааг зохион 
байгуулах 

-Зохион байгуулсан 
сургалт сурталчилгааны 
тоо: 
-Хамрагдах Төрийн 
албан хаагчдийн тоо: 
 

-Баримтжуулж, үр 
дүнг тооцож, 
тайлагнасан байх 
 
-Сургалт 
сурталчилгааг 
зохион байгуулсан 
байх 
 

2022 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр 
АТГазраас зохион байгуулсан 1 
удаагийн сургалтанд Удирдах болон 
Төрийн захиргааны 11 албан хаагч 
оролцсон байна. 
/100 хувь/ 

100 

2.3. ХАСХОМ гаргах 
албан тушаалтнуудад 
арга зүйн зааварчилгаа 
өгөх, сургалт явуулах 

-Зохион байгуулсан 
сургалт сурталчилгааны 
тоо: 
-Хамрагдах албан 
хаагчдын тоо: 
 

ХАСХОМ гаргах албан хаагчдад арга 
зүйн зааварчилгаа өгч сургалтыг  
2022 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр 
зохион байгуулсан байна.9 албан 
хаагч хамрагдсан байна. 
/100 хувь/   

100 

3 Авлигатай 

тэмцэх 

газраас бүрэн 

эрхийнхээ 

дагуу 

гаргасан 

шийдвэрийг 

биелүүлэх 

хариуг нь 

хугацаанд нь 

мэдэгдэх 

3.1. Зөрчил арилгуулах 

албан бичигт тусгагдсан 

арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэх   

-Албан бичгийн тоо: 

-Албан бичигт тусгагдсан 

арга хэмжээний тоо: 

-Хэрэгжилтийн хувь 

-Зөрчилгүй ажиллах Зөрчил илрээгүй байна. ХБ 

3.2. Албан 

тушаалтнуудын 

ХАСХОМ-ийг хуулийн 

хугацаанд цахимаар 

гаргуулан авч цахим 

хуудсанд бүртгэх, 

тайланг гаргаж хүргүүлэх 

-Хамрагдах албан 
хаагчдын тоо: 
-Хэрэгжилтийн хувь  

-ХАСХОМ-ийг 

хуулийн хугацаанд 

гаргуулан тайланг 

хүргүүлсэн байх. 

-Хамрагдсан албан хаагчдын тоо 9 
-ХАСХОМ-ийг цахим хэлбэрээр 2022 
оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 
13:30:40 цагаас 02 дугаар сарын 14-
ны өдрийн 12:14:59 цагт хуулийн 
хугацаанд цахимаар гаргуулан авч 
тайланг баталгаажуулан хүргүүлсэн 
байна. 
/100 хувь/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

100 

3.3. Мэдүүлэг гаргагч 

албан тушаалтан 

өөрчлөгдөх тохиолдолд 

ХАСУМ-ийг холбогдох 

материалын хамт авч 

Авлигатай тэмцэх газарт 

хүргүүлж хянуулах 

-Хамрагдсан албан 

тушаалтны тоо: 

-Хэрэгжилтийн хувь  

-Хуульд заасны 

дагуу бүрдэл 

хангуулж хянуулах 

-Тухай бүр  

Сумын Засаг даргын 2022 оны 03 
дүгээр сарын 29-ны өдрийн 109 тоот 
албан бичгээр Цэцэрлэгийн 
эрхлэгчийн албан тушаалд 
томилогдохоор нэр дэвшиж буй 
Б.Энхмэндийн ХАСУМ-ийг хуульд 
заасаны дагуу бүрдэл хангуулж 
хянуулсан байна. /100 хувь/ 

100 

3.4. meduuleg.iaac.mn -Хэрэгжилтийн хувь  -ХАСХОМ-ийг 9 албан хаагч, ХАСУМ- 100 



цахим хуудсанд бүртгэх 
бүртгэлүүдийг тухай бүр 
бүртгэж оруулах 

ийг 1 нэр дэвшигч гаргаж хуулийн 
хугацаанд нь цахим хуудсанд бүртгэж 
оруулсан байна. 
/100 хувь/ 

4 Байгууллагын 

үйл 

ажиллагааны 

ил тод 

нээлттэй 

байдлыг 

сайжруулах 

 

4.1. Сумын Засаг даргын 
болон Тамгын газрын 
даргын тушаал 
шийдвэрийг 
байгууллагын цахим 
хуудсанд байршуулна. 

-Мэдээллийг олон нийтэд 
хүргэсэн тоо: 
-Нийтэд мэдээлсэн 
мэдээллийн тоо: 
 
-Байгууллагын цахим 
хуудсанд байршуулсан 
мэдээллийн тоо: 
 
--Аудитын байгууллагын 
дүгнэлт, зөвлөмжид 
тусгагдсан арга 
хэмжээний тоо:  
 
-Хэрэгжилтийн хувь 

-Нийтэд мэдээлсэн 
байна. 
 

 

-Цахим хуудсанд 

байршуулсан байна. 

 
-Нийтэд мэдээлсэн 
байна. 
 
 
-Байгууллагын 
цахим хуудсанд 
байршуулсан байна. 

Сумын Засаг даргын “А” Захирамж 

нийт 39 

-Сумын Засаг даргын “Б” Захирамж 

нийт 3 

-Тамгын газрын даргын “А” Тушаал 

нийт10 

-Тамгын газрын даргын “Б” Тушаал 

нийт13 

/70 хувь/ 

70 

4.2. 2022 оны 
төлөвлөгөөг 
байгууллагын цахим 
хуудсанд байршуулна 

-2022 оны Төсвийн төлөвлөгөөг 
аймгийн Санхүү Төрийн Сангийн 
Хэлтсээр батлуулан байгууллагын 
цахим хуудсанд байршуулсан байна. 
/100 хувь/ 

100 

4.3. 2021  оны жилийн 
эцсийн санхүүгийн 
тайланг 2022 оны 4-р 
сарын 25-ны дотор 
цахим хуудсанд 
байрлуулна 

-2021 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн 
санхүүгийн тайлан, аудитын 
дүгнэлтийг  шилэн дансны сайтад 
болон байгууллагын цахим сайтад 
2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ний 
өдөр байршуулан ажиллаа.  
/100 хувь/ 

100 

4.4. 2021 оны санхүүгийн 
тайланд өгсөн аудитын 
дүгнэлт, дүгнэлтэнд 
тусгасан асуудлаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээний тайланг 2022 
оны 07 дугаар сарын 01-
ний дотор байгууллагын 
цахим хуудсанд 
байршуулна 

-Байгууллагын 2021 оны жилийн 
эцсийн тайланг 4 дүгээр сарын 15-ны 
дотор оруулж ажилласан. 
-Төрийн Аудитын газарт 2021 оны 
Санхүүгийн тайланг хуулийн 
хугацаанд хүргүүлж зөрчилгүй санал 
дүгнэлт авч шилэн данс болон 
байгууллагын цахим хуудсанд 
байршуулан ажилласан. 
Байгууллагын албан шаардлага, 
зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2022 оны 
06 дугаар сарын 2-ны өдөр оруулсан. 
/100 хувь/ 

100 

4.5. Байгууллагын 
батлагдсан орон тоонд 
орсон өөрчлөлтийг 
өөрчлөлт орсноос хойш 

-Хуулийн хугацаанд иж 
бүрэн тайлагнасан эсэх. 

-Хуулийн хугацаанд 
иж бүрэн 
тайлагнасан байна. 

Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц 
орон тоо, цалин санг 2022 оны 01-р 
сарын 19-ний өдрийн А/01 тоот 
тушаалаар баталж өөрчлөлт оруулж 

100 



30 хоногийн дотор цахим 
хуудсанд байршуулна. 

цахим хуудсанд байршуулсан. 
/100 хувь/ 

4.6. Худалдан авах 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөг шилэн 
дансны цахим 
хуудсандаа байршуулах 
/1 дүгээр сарын 10-ны 
дотор/ 

-Нийтэд мэдээлсэн 
байна. 
-Хуулийн хугацаанд нь 
цахим хуудсанд 
байршуулсан тоо: 

-Хуулийн 
хэрэгжилтийг 
хангуулж, иргэдэд 
ойлгомжтой 
хүртээмжтэй 
байдлаар хүргэхэд 
анхаарсан байх. 
 

Хуулийн дагуу шилэн дансанд 11 нэр 
төрлийн 39 мэдээлэл оруулахаас 18 
мэдээлэл хугацаа хоцролттой байна. 
/30 хувь/ 

30 

4.7. Тендерийн баримт 
бичиг, тендер 
шалгаруулалтыг явуулах 
журам /тендерт 
оролцохыг сонирхогчид 
тавих шалгуур үзүүлэлт/, 
тендерийн урилгыг 
tender.gov.mn цахим 
хуудсанд байршуулах 

-Холбогдох хууль 
журмын дагуу олон 
нийтэд мэдээлсэн тоо: 

2022 оны Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах тухай 
хуулийн дагуу 3 ажил харьцуулалтын 
аргаар зарлахаас 2 бараа ажил 
үйлчилгээг  2022 оны 04 сарын 30-ны 
өдөр www.tender.gov.mn урилгыг 
нийтэд нийтэлсэн. 
/70 хувь/ 

70 

4.8. Тендерт шалгарсан 
болон шалгараагүй 
оролцогчийн талаарх 
товч мэдээлэл, 
шалгарсан болон 
шалгараагүй хуулийн 
үндэслэл, шалтгааныг 
tender.gov.mn цахим 
хуудсанд байршуулах 

-Шалгарсан болон 
шалгараагүй 
оролцогчийн тоо: 
-Цахим хуудсанд 
байршуулан олон нийтэд 
мэдээлсэн тоо: 

-“Иргэдэд үйлчлэх төвийн тоног 
төхөөрөмж” худалдан авах тендерт 
Эргэл хийц” ХХКомпани оролцохоор 
тендерийн материалаа ирүүлж, 
шалгарч мэдээллийг 
www.tender.gov.mn байршуулсан. 
-“154 дүгээр байрны 3, 4, 5 дугаар 
орцны урд талд 24*15 хэмжээтэй,  
154, 152 дугаар байрнуудын хажуу 
талд 2 хэсэг автомашины зогсоол” 
хийх тендерт Хөгжих  Лүн Тал 
ХХКомпани оролцохоор материалаа 
ирсэн ч шалгараагүй. Мэдээлэл 
болон үр дүнг www.tender.gov.mn 
байршуулсан. 
/30 хувь/ 

30 

4.9. Худалдан авах 
ажиллагаанд хийсэн 
аудитын тайлан, дүгнэлт 
болон бусад хяналт, 
шалгалтын дүнг 
байгууллагын цахим 
хуудсандаа байршуулах 

-Аудитын байгууллагын 
дүгнэлт, зөвлөмжид 
тусгагдсан арга 
хэмжээний тоо:  
-Олон нийтэд мэдээлсэн 
тоо: 

Орон нутгийн  хөгжлийн сангийн2021 
оны санхүүгийн тайлан, төсвийн 
гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудит, 
2021 оны ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлсэн хөөлбөр, төсөл, арга 
хэмжээний хэрэгжилт хийсэн хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний тайлан 
зөвлөмжийг 2022 оны 06 дугаар 
сарын 02-ны өдөр олон нийтийн 

100 

http://www.tender.gov.mn/
http://www.tender.gov.mn/
http://www.tender.gov.mn/


цахим сүлжээнд байршуулсан. 
/100 хувь/ 

4.10. Тендерийн 
үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнд тухайн 
салбарын мэргэжлийн 
холбоод, хувийн хэвшил, 
төрийн бус байгууллагын 
төлөөллийг оролцуулсан 
байх 

-Үнэлгээний хорооны 
ажлын хэсэгт иргэдийн 
төлөөллийг оролцуулсан 
тоо: 

2022 оны үнэлгээний хороонд А3-ийн 
гэрчилгээний хугацаа хүчинтэй 
хувийн хэвшлийн, төрийн бус 
байгууллагын  төлөөлөгч, орон нутагт 
1 иргэнийг оролцуулсан. 
/30 хувь/ 

30 

4.11. Өргөдөл /санал, 
мэдэгдэл/, гомдол, 
хүсэлт, мэдээллийг 
цахим хуудас, шуудан, 
өргөдөл гомдлын 
хайрцаг болон биетээр 
хүлээн авч бүртгэж тухай 
бүр шийдвэрлэж байх 

-Иргэдээс ирсэн өргөдөл 
гомдлын тоо: 
  

-Өргөдөл, гомдол 
хүлээн авах нөхцөл 
бүрдсэн байна. 
 

2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны 
байдлаар 18 өргөдөл гомдол ирсэн 
байна. 
/100 хувь/ 

100 

4.12. Шийдвэрлэсэн 
өргөдөл гомдлын 
мэдээллийг цахим 
хуудсанд байршуулах 

-Шийдвэрлэсэн өргөдөл 

гомдлын тоо: 

-Цахим хуудаст 

байршуулж мэдээлсэн 

тоо: 

-Хэрхэн 
шийдвэрлэсэн 
талаарх хариу өгч 
хэвшсэн байна. 

-2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ны 
өдрөөс 06 дугаар сарын 03-ны 
байдлаар 18 өргөдөл гомдол 
ирсэнээс 16 шийдвэрлэгдсэн. 2 
өргөдөл шийдвэрлэх хугацаа 
болоогүй байна. 
/70 хувь/ 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО 

2022.06.03                                           

Д/д Зорилтын 
тоо 

 

Арга 
хэмжээний 

тоо 
 

Хэрэгжилтийн үнэлгээ 
 

Хугацаа болоогүй 
 

Биелэлтийн хувь 

100% 70% 30% 0% 

1 4 22 13 4 3 - 2 83,5 

                                                                                                                                                                             

 

ТАЙЛАН ХЯНАСАН: 

ЗАСАГ ДАРГА                                                 Г.АНХБАЯР 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: 

ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                             В.ГАНТУЯА 

 


