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ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2021 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

/2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний байдлаар/ 

Д/Д ЗОРИЛТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
АРГА ХЭМЖЭЭ 

ШАЛГУУР 
ҮЗҮҮЛЭЛТ 

ХЭМ-
ЖИХ 

НЭГЖ 

СУУР
Ь 

ТҮВ-
ШИН 

 ЗОРИЛ-
ТОТ  

ТҮВШИН 

ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ НЭГЖ 
 

ХЭРЭГЖИЛТ 

1. Авлигын эсрэг 
хууль 
тогтоомжийг 
иргэдэд 
сурталчлах, 
соён 
гэгээрүүлэх 
үйл 
ажиллагааны 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх 

1.1.Авлигатай 
тэмцэх  газраас 
бэлтгэсэн тв шторк, 
инфографик, видео 
график, нийтлэл, 
теле зохиомж, 
хөдөлгөөнт зураг, 
зурагт хуудас, 
цахим ном, гарын 
авлага зэргийг  
байгууллагын албан 
ёсны цахим хуудас 
болон нийгмийн 
сүлжээ (фейсбүүк, 
твиттер, youtube 
суваг ) мөн лед 
дэлгэц, 
сурталчилгааны 
самбарт 
байршуулах зэрэг 
бүхий л боломжтой 
хэлбэрээр иргэд, 
олон нийтэд хүргэх 

Тв шторк, 
инфографик, 
видео график, 
нийтлэл, теле 
зохиомжийг 
байгууллагын 
цахим хуудсанд 
байршуулсан  
эсэх  
 
Хөдөлгөөнт 
зураг, зурагт 
хуудсыг  харьяа 
байгууллагуудад 
хүргэж, 
мэдээллийн 
самбарт 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд: 1 
Жилийн  
эцэст.1 
 
 

Тухай 
бүр 

 ЗУГ 
Т.БАТЖАРГАЛ 
 
“БУЯНТ-
УХАА”ОУНБ 
Д.МӨНХБААТАР 
Г.ОЧХҮҮ 
 
ДАА 
Н.МӨНХСҮРЭН 
 

АТГ-аас гаргасан 5 
шторкийг байгууллагын 
цахим хуудсанд 
https://www.mcaa.gov.mn/?c
at=68 байршуулсан. 
Мөн зурагт хуудсуудыг 
ИНҮТ, түүний   харьяа 
байгууллагуудад хүргэж, 
мэдээллийн самбарт 
байршуулсан. Авлигатай 
тэмцэх газраас 
санаачилсан аян, арга 
хэмжээнүүдийг ИНҮТ болон 
харьяа байгууллагуудын 
хэмжээнд зохион байгуулж 
байна. Үүнд “Авлига аз 
жаргалын эсрэг гэмт хэрэг”, 
“Шудрага нийгмийн төлөө 
хамтдаа”, “Хүмүүсийн 
хайхармжгүй байдал 
авлигыг тэжээх шимт хөрс 
болдог” гэх мэт зурагт 
хуудсуудыг байгууллага, 
харьяа алба салбаруудын 
хэмжээнд тараан 
байршуулж, сурталчлан 
таниулах ажлыг зохион 
байгуулсан. 

Хэрэгжилт 100% 

https://www.mcaa.gov.mn/?cat=68
https://www.mcaa.gov.mn/?cat=68
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1.2.Авлигатай 
тэмцэх газраас 
санаачилсан аян, 
арга хэмжээг 
байгууллага, салбар 
нэгжиийн үйл 
ажиллагаанд 
тохируулан зохион 
байгуулах 

Арга хэмжээг 
ИНЕГ, түүний 
харьяа алба, 
салбарт  зохион 
байгуулж, үр дүнг 
тайлагнасан эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд: 1 
 
Жилийн  
эцэст.1 
 
 

Тухай 
бүр 

ДАА 
Н.МӨНХСҮРЭН 
ИНҮТ 
Д.МӨНХЖАРГАЛ 
У.ӨНӨРЦЭЦЭГ 
З.ТУЯА 

Авлигатай тэмцэх газрын 
Соён гэгээрүүлэх хэлтсээс 
Авлигын гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх 
зорилго бүхий "Зөв зөвд 
шудрага зөв" соён 
гэгээрүүлэх аяны хүрээнд  
иргэд, олон нийтийн 
оролцоог бүрдүүлэх бүхий 
нөлөөллийн арга 
хэмжээний талаар товч 
мэдээлэл тус тус бэлтгэн 
ИНЕГ-ын 
root@mcaa.gov.mn сайтад 
байршуулан салбарын нийт 
ажилтнуудад сурталчилсан. 
 

Хэрэгжилт 70% 

1.3.Авлигын эсрэг 
үйл ажиллагааг 
мэдээлэн 
сурталчлах 
“Шудрага ёс, хөгжил 
дэвшилд 110” 
мэдээллийн 
самбарыг 
ажиллуулах 

Мэдээллийг  
шинэчилсэн тоо 

Тоо 0 Эхний 
хагас 
жилд: 5 
Жилийн  
эцэст.6 
 
 

Сар бүр ДАА 
Н.МӨНХСҮРЭН 
  
 

АТГ-аас  2021 онд 2 удаа  
мэдээлэл ирүүлсэн  бөгөөд 
мэдээллийг  Шудрага ёс, 
хөгжил дэвшилд 110” 
мэдээллийн самбарт  
байршуулж, эргэж 
тайлагнасан. 

Хэрэгжилт 100% 

2. Авлигын эсрэг 
сургалт 
зохион 
байгуулах, 
албан 
хаагчдыг АТГ-
аас зохион 
байгуулах 
сургалтад 
хамруулах 

2.1.Авлигатай 
тэмцэх  газрын 
авлигын эсрэг 
сургалтын 
төлөвлөгөөнд 
ИНЕГ-т зохион 
байгуулах 
сургалтын саналыг  
тусгуулахаар 
хүргүүлэх 

Саналаа  
хугацаандаа 
хүргүүлсэн эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд: 1 
 

2021.01. 
25-ны 
дотор 

ДАА 
Н.МӨНХСҮРЭН 
 

АТГ-аас 2021 онд тус 
байгууллагад зохион 
байгуулуулах сургалтын 
саналаа 2021 оны 01 дүгээр 
сарын 26-ны өдрийн 01/144 
тоот албан бичгээр АТГ-т 
хүргүүлсэн. 

Хэрэгжилт 100% 

2.2.Авлигатай 
тэмцэх  газраас  
зохион байгуулах 
авлигын эсрэг анхан 

Сургалтад 
хамрагдсан 
ажилтнуудын тоо 

Тоо 0 Жилийн  
эцэст: 
Анхан  
шатны 

I-IV 
улирал 

ДАА 
Н.МӨНХСҮРЭН 
 

Энэ оны 6 дугаар сарын 16-
нд  сургалтыг цахимаар 
зохион байгуулж, 138 
ажилтанг хамруулсан. Мөн 
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болон давтан 
сургалтад албан 
хаагчдаа хамруулах 
 

сургал-
тад 43,   
 
давтан 
сургал-
тад  40  
 

АТГ-аас 11,12 сард зохион 
байгуулах анхан шатны 
болон давтан сургалтад 
хамруулах ажилтнуудын 
нэрсийн жагсаалтыг гаргаж, 
2021.11.03-нд хүргүүлсэн.  
 

Хэрэгжилт 100% 

2.3.Авлигын эсрэг 
сургалт, 
сурталчилгаа, соён 
гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааг 
өөрсдийн нөөц 
бололцоо,  сургагч 
багшаар дамжуулан 
иргэд, хүүхэд 
залууст хүргэх арга 
хэмжээг зохион 
байгуулж, тайлагнах  
/ИНЕГ, ИНҮТ, 
“Буянт-Ухаа” ОУНБ/ 

Зохион 
байгуулсан арга 
хэмжээний тоо 

Тоо 0 Жилийн  
эцэст: 3 
 

I-IV 
улирал 

ДАА 
Н.МӨНХСҮРЭН 
 
ИНҮТ 
Д.МӨНХЖАРГАЛ 
У.ӨНӨРЦЭЦЭГ 
З.ТУЯА 
 
“БУЯНТ-
УХАА”ОУНБ 
Д.МӨНХБААТАР 
Г.ОЧХҮҮ 

Цар тахлын улмаас олон 
нийтийг хамруулсан арга 
хэмжээг зохион байгуулах 
боломжгүй байсан тул 
цахимаар хэрхэн зохион 
байгуулах, ямар төрлийн 
уралдаан зохион байгуулах 
талаар ярилцаж, хүүхэд, 
залуучуудад хандсан үр 
дүнтэй арга хэмжээ зохион 
байгуулах талаар ярилцаж 
байна.Энэ арга хэмжээг 12 
дугаар сард болох 
Авлигатай тэмцэх өдрөөр 
зохион байгуулахаар 
төлөвлөж байна. 

                Хэрэгжилт 0% 
 

3. Авлигатай 
тэмцэх 
газраас бүрэн 
эрхийнхээ 
дагуу гаргасан 
шийдвэрийг 
биелүүлэх, 
хариуг 
хугацаанд нь 
мэдэгдэх 

3.1.Авлигатай 
тэмцэх газраас  
хүргүүлсэн 
зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг 
хангаж тайлагнах 

Зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж АТГ-
т тогтоосон 
хугацаанд  
тайлагнасан эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд: 
гүйцэтгэл
ээр 
Жилийн  
эцэст: 
гүйцэтгэл
ээр 

I-IV 
улирал 

ДАА 
Н.МӨНХСҮРЭН 
 
ЗУГ 
Т.БАТЖАРГАЛ 
 
ХЭЗДБГ 
П.АРИУНБОЛД 
 
 
ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 
У.ӨНӨРЦЭЦЭГ 
З.ТУЯА 

Авлигатай тэмцэх газраас  
2021 оны эхний 10 сард 1 
зөвлөмж ирсэн.  Үүнд: 
Авлигын эсрэг арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг 
хэрхэн боловсруулах 
талаар ирүүлсэн 
зөвлөмжийн дагуу 2021 оны 
төлөвлөгөөг боловсруулж, 
байгууллагын цахим 
хуудсанд байршуулсан. 

Хэрэгжилт 100% 
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3.2.Мөрдөгчийн 
мэдэгдлийн дагуу 
холбогдох арга 
хэмжээг авч 
тайлагнах 

Зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж АТГ-
т тогтоосон 
хугацаанд  
тайлагнасан эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд: 
гүйцэтгэл
ээр 
Жилийн  
эцэст: 
гүйцэтгэл
ээр 
 

I-IV 
улирал 

2021 оны  эхний 10 сард   
ИНЕГ-т АТГ-аас 
мөрдөгчийн мэдэгдэл 
ирээгүй байна. 
 
 

3.3.Зөрчил 
арилгуулах албан 
бичгийн хүрээнд 
зохион 
байгуулалтын арга 
хэмжээ авч, үр дүнг 
тайлагнах 

Зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж АТГ-
т тогтоосон 
хугацаанд  
тайлагнасан эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд: 
гүйцэтгэл
ээр 
 Жилийн  
эцэст: 
гүйцэтгэл
ээр 

I-IV 
улирал 

2021 оны  эхний 10 сард   
ИНЕГ-т АТГ-аас зөрчил 
арилгуулах талаар албан 
бичиг ирээгүй байна. 

4. Байгууллагын 
удирдлагын 
авлигатай 
тэмцэх хүсэл 
эрмэлзэл, 
санаачилга 
өрнүүлэх 

4.1.Авлигын эсрэг 
төрийн болон 
төрийн бус 
байгууллага, хувийн 
хэвшлийн 
байгууллагаас 
гаргасан санал, 
санаачилга уриа, 
аянд нэгдэх 

Аянд нэгдэж,  
оролцсон эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд: 
гүйцэтгэл
ээр 
Жилийн  
эцэст: 
гүйцэтгэл
ээр 

I-IV 
улирал 

ДАА 
Н.МӨНХСҮРЭН 
ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 
У.ӨНӨРЦЭЦЭГ 
З.ТУЯА 

Авлигатай тэмцэх газрын 
Соён гэгээрүүлэх хэлтсээс 
Авлигын гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх 
зорилго бүхий "Зөв зөвд 
шудрага зөв" соён 
гэгээрүүлэх аяны хүрээнд  
иргэд, олон нийтийн 
оролцоог бүрдүүлэх бүхий 
нөлөөллийн арга 
хэмжээний талаар товч 
мэдээлэл тус тус бэлтгэн 
ИНЕГ-ын 
root@mcaa.gov.mn сайтад 
байршуулан салбарын нийт 
ажилтнуудад сурталчилсан. 

             Хэрэгжилт 100% 

4.2.Төрийн 
байгууллага, хувийн 
хэвшлийн хооронд 
байгуулах аливаа 
гэрээ хэлэлцээрт 

ИНЕГ  болон 
ИНҮТ бусад 
байгууллагатай  
байгуулах 
гэрээнд авлигаас 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд: 
гүйцэтгэл
ээр 

I-IV 
улирал 

ХЭЗДБГ 
П.АРИУНБОЛД 
 
ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 

“Үлгэрчилсэн жишиг 
гэрээний загвар”-т  
холбогдох зүйл, заалтыг 
шинээр нэмж оруулан  
байгууллагын цахим 
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авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх асуудлыг 
тусгах талаар 
зохион 
байгуулалтын арга 
хэмжээ авах 
 

урьдчилан 
сэргийлэх 
асуудлыг 
тусгасан эсэх 

Жилийн  
эцэст: 
гүйцэтгэл
ээр 

У.ӨНӨРЦЭЦЭГ 
З.ТУЯА  

хуудсанд байршуулсан.  
ИНЕГ-аас гадны 
байгууллагатай 
байгуулагдах аливаа гэрээ 
хэлэлцээрийн төслийг 
хянахдаа “Ашиг сонирхлын 
зөрчилтэй эсэх талаар” 
гэсэн зүйл шинээр нэмж, 
ашиг сонирхолын зөрчилтэй 
эсэхтэй холбоотой 
харилцааг зохицуулсан 5 
заалтыг тусгасан. Худалдан 
авах ажиллагаатай 
холбоотой гэрээнд 
баталгааны маягт бөглүүлж 
бусад бүх гэрээнүүдэд: “А” 
тал нь “Авлигын эсрэг 
хууль”-ийн 7 дугаар зүйлийн 
7.1.2- 7.1.7 дахь хэсэгт 
заасан үйлдэл, эс үйлдэхүй 
гаргасан тохиолдолд  
удирдах албан тушаалтан 
болон удирдах дээд шатны 
байгууллага, хуулийн 
хариуцлага хүлээлгэхээр 
бол Авлигатай тэмцэх 
газарт нэн даруй мэдэгдэх 
үүрэгтэй гэсэн заалтыг 
оруулсан. 

Хэрэгжилт 100% 
 

5. Авлига, ашиг 
сонирхлын 
зөрчил үүсгэх 
шалтгаан, 
нөхцлийг 
арилгуулах 
арга хэмжээ 
авах 

5.1. Авлигын эрсдэл 
ба авлига гарах 
боломжийг 
бууруулах  
зорилгоор Иргэний 
нисэхийн салбарын 
тусгай зөвшөөрөл 
болон аюулгүй 
ажиллагааны 
чиглэлээр гэрчилгээ 

Порталд 
оруулсан   
үйлчилгээний 
тоо 

Тоо 0 Жилийн  
эцэст: 2 

I-IV 
улирал 

НААХЗА 
Ё.ЭРДЭНЭБАТ 
 
ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 
 
МТИА  
Ч.АГИЙМАА 

Иргэний нисэхийн хяналт, 
зохицуулалтын орчныг 
бүрэн цахимжуулах 13 
модуль бүхий “ЦАХИМ 
НААХЗА СИСТЕМ”-ийн  
системийг 2 үе шаттай 
хэрэгжүүлж, бүрэн 
ашиглалтад оруулахаар 
ажиллаж байна. 1-р үе 
шатны 7 модулийг 2021 оны 
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олгох үйл 
ажиллагааг цахимд 
шилжуүүлэх 

12 дугаар сарын 12-ны 
өдрийн дотор, 2-р үе шатны 
6 модулийг 2022 оны 3 
дугаар улиралд бүрэн 
ашиглалтад оруулахаар 
программ хангамжийн 
хөгжүүлэлтийг төлөвлөн, 
гүйцэтгэж байна. 
Гэрчилгээжүүлэлтийн 
модулийг 2021 оны 12 
дугаар сарын 10-ны дотор 
багтаан дуусгаж,  
eMongolia-д нэгтгэх ажил 
хийгдэнэ. НААХЗА-ны 
"eҮнэмлэх" системийг 
хөгжүүлж, үйл ажиллагаанд 
нэвтрүүлсэн. 

Хэрэгжилт 70% 

5.2.ИНЕГ-ын үйл 
ажиллагаанд 
хөндлөнгийн 
үнэлгээ хийлгэх 

Хөндлөнгийн 
үнэлгээний тоо  

Тоо 0 Жилийн  
эцэст:1 

III-IV 
улирал 

ДАА 
Н.МӨНХСҮРЭН 
 

Хөндлөнгийн үнэлгээ 
хийлгэх зардлыг  
шийдвэрлэсэн. Удирдамж 
боловсруулж байна. 

 
                 Хэрэгжилт 30% 

6. Байгууллагын 
үйл 
ажиллагааны 
ил тод 
нээлттэй 
байдлыг 
сайжруулах   

6.1. Боловсруулж 
байгаа хууль, Улсын 
Их Хурал, Засгийн 
газрын тогтоол,  
нийтээр дагаж 
мөрдөх хэм хэмжээ 
тогтоосон 
шийдвэрийн төсөлд 
иргэд, олон нийт, 
сонирхогч бүлгийн 
санал, 
шүүмжлэлийг цахим 
хуудсаар хүлээн 
авах боломжийг 
бүрдүүлэх 

Хууль, дүрэм 
болон бодлогын 
баримт  бичгийн 
төслийг 
байгууллагын 
цахим хуудсанд 
30-иас доошгүй 
хоног 
байршуулж, 
хэлэлцүүлэг 
зохион 
байгуулсан эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд: 
гүйцэтгэл
ээр 
Жилийн  
эцэст: 
гүйцэтгэл
ээр 

I-IV 
улирал 

АТБЗГ 
Г.БАТБАЯР 
 
ХЭЗДБГ 
П.АРИУНБОЛД 

Нийтээр дагаж мөрдөх хэм 
хэмжээ тогтоосон 
шийдвэрийн төсөлд иргэд, 
олон нийт, сонирхогч 
бүлгийн санал, 
шүүмжлэлийг цахим 
хуудсаар хүлээн авах 
боломжийг бүрдүүлэх 
зорилгоор  байгууллагын 
цахим хуудсанд санал авах  
хуудас нээсэн. 
http://mcaa.gov.mn/?p=629 
Мөн боловсруулсан  ИНД-
ээр хэлэлцүүлгийг  хийж 
хэвшсэн.2021 онд агаарын 
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тээврийн эдийн засгийн 
зохицуулалтын 6 дүрмийг 
байршуулж, санал авсан. 

Хэрэгжилт 100% 

6.2.Дээрх асуудлаар 
иргэд, олон нийт, 
сонирхогч 
бүлгүүдтэй  
харилцан санал 
солилцсон байдлыг 
мэдээлэх 

Мэдээллийг 
цахим хуудсанд 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд: 
гүйцэтгэл
ээр 
Жилийн  
эцэст: 
гүйцэтгэл
ээр 

I-IV 
улирал 

АТБЗГ 
Г.БАТБАЯР 
ХЭЗДБГ 
П.АРИУНБОЛД 

 

6.3. Тухайн жилийн 
төсвийг  шилэн 
дансанд 
байршуулах 

Мэдээллийг  
хугацаандаа 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 
 

0 Эхний 
хагас 
жилд:1 
 
 
 

2021.01.1
0-ны 
дотор 

СХОГ 
Ч.НЯМСҮРЭН 
ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 

Шилэн дансанд тухайн 
жилийн төсвийг хуулийн 
хугацаанд байршуулсан. 
https://www.shilendans.gov.
mn/org/446?form=4616950&
year=2021&month=12&grou
p=0&task=413 
https://shilendans.gov.mn/org
/9782?form=4790451&year=
2021&month=4&group=0&ta
sk=10068 

Хэрэгжилт 100% 

6.4.Өмнөх жилийн 
төсвийн 
гүйцэтгэлийг 
байршуулах 

Мэдээллийг  
хугацаандаа 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 
 

0 Эхний 
хагас 
жилд:1 
 
 
 

2021.04.0
1-ний 
дотор 

СХОГ 
Ч.НЯМСҮРЭН 
ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 

Шилэн дансанд өмнөх 
жилийн төсвийн 
гүйцэтгэлийг хуулийн 
хугацаанд байршуулсан. 
https://www.shilendans.gov.
mn/org/446?form=4526860&
year=2020&month=12&grou
p=0&task=413 
https://shilendans.gov.mn/org
/5298?form=4554922&year=
2020&month=12&group=0&t
ask=5305 
https://shilendans.gov.mn/org
/9782?form=4555722&year=
2020&month=12&group=0&t
ask=10068 

https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4616950&year=2021&month=12&group=0&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4616950&year=2021&month=12&group=0&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4616950&year=2021&month=12&group=0&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4616950&year=2021&month=12&group=0&task=413
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4790451&year=2021&month=4&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4790451&year=2021&month=4&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4790451&year=2021&month=4&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4790451&year=2021&month=4&group=0&task=10068
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4526860&year=2020&month=12&group=0&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4526860&year=2020&month=12&group=0&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4526860&year=2020&month=12&group=0&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4526860&year=2020&month=12&group=0&task=413
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4554922&year=2020&month=12&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4554922&year=2020&month=12&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4554922&year=2020&month=12&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4554922&year=2020&month=12&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4555722&year=2020&month=12&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4555722&year=2020&month=12&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4555722&year=2020&month=12&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4555722&year=2020&month=12&group=0&task=10068
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Хэрэгжилт 100% 

6.5.Дараа жилийн 
төсвийн төслийг 
шилэн дансанд 
байршуулах 

Мэдээллийг  
хугацаандаа 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 
 

0 Жилийн 
эцэст:1 
 
 
 

2021.08.1
5-ны 
дотор 

СХОГ 
Ч.НЯМСҮРЭН 
ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 

Шилэн дансанд дараа 
жилийн төсвийг хуулийн 
хугацаанд байршуулсан. 
https://www.shilendans.gov.
mn/org/446?form=5174868&
year=2021&month=12&grou
p=0&task=413 
 
https://shilendans.gov.mn/org
/9782?form=5128884&year=
2021&month=12&group=0&t
ask=10068 

Хэрэгжилт 100% 

6.6.Жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайланг 
шилэн дансанд 
байршуулах 

Мэдээллийг  
хугацаандаа 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 
 

0 Эхний 
хагас 
жилд:1 
 
 
 
 

2021.05.0
1-ний 
дотор 

СХОГ 
Ч.НЯМСҮРЭН 
ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 
ИНҮТ-ИЙН 
ХАРЬЯА 
БАЙГУУЛЛАГУУД 

Шилэн дансанд жилийн 
эцсийн санхүүгийн тайланг 
хуулийн хугацаанд 
байршуулсан. 
https://shilendans.gov.mn/org
/5298?form=4730081&year=
2020&month=12&group=0&t
ask=5305 
https://shilendans.gov.mn/org
/9782?form=4815607&year=
2020&month=12&group=0&t
ask=10068 

Хэрэгжилт 100% 

6.7.Санхүүгийн 
тайланд хийсэн 
аудитын тайланг  
шилэн дансанд 
байршуулах 

Мэдээллийг  
хугацаандаа 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 
 

0 Эхний 
хагас 
жилд:1 
 
 
 
 

2021.05.0
1-ний 
дотор 

СХОГ 
Ч.НЯМСҮРЭН 
ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 
ИНҮТ-ИЙН 
ХАРЬЯА 
БАЙГУУЛЛАГУУД 

Шилэн дансанд санхүүгийн 
тайланд хийсэн аудитын 
тайланг хуулийн хугацаанд 
байршуулсан. 
https://shilendans.gov.mn/org
/5298?form=4821525&year=
2020&month=12&group=0&t
ask=5305 
https://shilendans.gov.mn/org
/9782?form=4815608&year=
2020&month=12&group=0&t
ask=10068 

Хэрэгжилт 100% 

https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=5174868&year=2021&month=12&group=0&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=5174868&year=2021&month=12&group=0&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=5174868&year=2021&month=12&group=0&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=5174868&year=2021&month=12&group=0&task=413
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=5128884&year=2021&month=12&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=5128884&year=2021&month=12&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=5128884&year=2021&month=12&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=5128884&year=2021&month=12&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4730081&year=2020&month=12&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4730081&year=2020&month=12&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4730081&year=2020&month=12&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4730081&year=2020&month=12&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4815607&year=2020&month=12&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4815607&year=2020&month=12&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4815607&year=2020&month=12&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4815607&year=2020&month=12&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4821525&year=2020&month=12&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4821525&year=2020&month=12&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4821525&year=2020&month=12&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4821525&year=2020&month=12&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4815608&year=2020&month=12&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4815608&year=2020&month=12&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4815608&year=2020&month=12&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4815608&year=2020&month=12&group=0&task=10068
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6.8.Тухайн жилийн 
төсөвт орсон 
өөрчлөлтийг шилэн 
дансанд 
байршуулах  

Мэдээллийг  
хугацаандаа 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 
 

0 Эхний 
хагас 
жилд: 1 
Жилийн  
эцэст: 1 

Өөрчлөл
т орсноос 

хойш 
ажлын 14 
хоногийн 

дотор 

СХОГ 
Ч.НЯМСҮРЭН 
ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 
 
ИНҮТ-ИЙН 
ХАРЬЯА 
БАЙГУУЛЛАГУУД 

Шилэн дансанд санхүүгийн 
тайланд тухайн жилийн 
төсөвт орсон өөрчлөлтийг 
тухай бүр мэдээлж байна. 
https://www.shilendans.gov.
mn/org/446?form=4925919&
year=2021&month=5&group
=0&task=413 
https://shilendans.gov.mn/org
/9782?form=4863067&year=
2021&month=5&group=0&ta
sk=10068 

Хэрэгжилт 100% 

6.9.Төсвийн орлого 
бүрдүүлэлтийг 
нээлттэй болгож 
шилэн дансанд 
байршуулах 

Байршуулсан  
мэдээллийн тоо 

Тоо 0 Эхний 
хагас 
жилд: 6 
Жилийн  
эцэст: 6 

 Сар бүр СХОГ 
Ч.НЯМСҮРЭН 
 

Шилэн дансанд мэдээллийг 
хуулийн хугацаанд 
байршуулсан. 
https://shilendans.gov.mn/org
/5298?form=4637458&year=
2021&month=1&group=0&ta
sk=5305 
                  Хэрэгжилт 100% 

6.10. Хандив, 
тусламжийн хэмжээ, 
түүний 
зарцуулалтын 
тайланг шилэн 
дансанд 
байршуулах 

Мэдээллийг  
хугацаандаа 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 
 

0 Эхний 
хагас 
жилд: 1 
Жилийн  
эцэст: 1 

Хагас, 
бүтэн 

жилээр 

СХОГ 
Ч.НЯМСҮРЭН 
ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 
ИНҮТ-ИЙН 
ХАРЬЯА 
БАЙГУУЛЛАГУУД 

Шилэн дансанд мэдээллийг 
хуулийн хугацаанд 
байршуулсан. 
https://www.shilendans.gov.
mn/org/446?form=5005031&
year=2021&month=6&group
=0&task=413 
https://shilendans.gov.mn/org
/9782?form=5029554&year=
2021&month=6&group=0&ta
sk=10068 

Хэрэгжилт 100% 

6.11.Таван сая 
төгрөгөөс дээш 
үнийн дүн бүхий  
орлого, зарлагын 
мөнгөн гүйлгээг 
шилэн дансанд 
байршуулах 

Мэдээллийг  
хугацаандаа 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 
 

0 Эхний 
хагас 
жилд: 1 
Жилийн  
эцэст: 1 

Тухай 
бүр 

СХОГ 
Ч.НЯМСҮРЭН 
ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 
 
ИНҮТ-ИЙН 
ХАРЬЯА 
БАЙГУУЛЛАГУУД 

Мэдээллийг сар бүр 
хуулийн хугацаанд мэдээлж 
байна. 
https://www.shilendans.gov.
mn/org/446?form=4617130&
year=2021&month=1&group
=0&task=413 

https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4925919&year=2021&month=5&group=0&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4925919&year=2021&month=5&group=0&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4925919&year=2021&month=5&group=0&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4925919&year=2021&month=5&group=0&task=413
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4863067&year=2021&month=5&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4863067&year=2021&month=5&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4863067&year=2021&month=5&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4863067&year=2021&month=5&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4637458&year=2021&month=1&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4637458&year=2021&month=1&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4637458&year=2021&month=1&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4637458&year=2021&month=1&group=0&task=5305
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=5005031&year=2021&month=6&group=0&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=5005031&year=2021&month=6&group=0&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=5005031&year=2021&month=6&group=0&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=5005031&year=2021&month=6&group=0&task=413
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=5029554&year=2021&month=6&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=5029554&year=2021&month=6&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=5029554&year=2021&month=6&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=5029554&year=2021&month=6&group=0&task=10068
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4617130&year=2021&month=1&group=0&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4617130&year=2021&month=1&group=0&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4617130&year=2021&month=1&group=0&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4617130&year=2021&month=1&group=0&task=413
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https://shilendans.gov.mn/org
/5298?form=4637458&year=
2021&month=1&group=0&ta
sk=5305 
https://shilendans.gov.mn/org
/9782?form=4650020&year=
2021&month=1&group=0&ta
sk=10068 

Хэрэгжилт 100% 

6.12.Худалдан авах 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөг шилэн 
дансанд  болон 
байгууллагын цахим 
хуудсанд 
байршуулах 

Мэдээллийг  
хугацаандаа, 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 
 

0 Эхний 
хагас 
жилд: 1 

I улирал ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 
ХААТ 
Л.ГАНБАТ 

Худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
шилэн дансанд 
байршуулсан. Төлөвлөгөө 
хуулийн хугацаанд багтаж 
батлагдаагүйгээс хугацаа 
хоцроож мэдээлсэн. 
https://shilendans.gov.mn/org
/9782?form=4713949&year=
2021&month=12&group=1&t
ask=10068 

Хэрэгжилт 100% 

6.13.Тендерийн 
баримт бичиг, 
тендер 
шалгаруулалтыг 
явуулах журам, 
тендерийн урилгыг 
www.tender.gov.mn-
д байршуулах /ХАА-
ны төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан  төсөл, 
арга хэмжээ/ 

Байршуулсан 
тендерийн 
урилгын тоо 

Тоо 
 

0 Эхний 
хагас 
жилд:  
гүйцэтгэл
ээр 
Жилийн  
эцэст:  
гүйцэтгэл
ээр 

Тухай 
бүр 

ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 
 
ХААТ 
Л.ГАНБАТ  

Тендерийн баримт бичиг, 
тендерийн урилгыг 
www.tender.gov.mn-д 
байршуулж байна. 2021 оны 
эхний 10 сарын байдлаар 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
128 ажлаас давхардсан 
тоогоор 154 урилга 
байршуулсан. 
 

Хэрэгжилт 100% 

6.14.Тендерт 
шалгарсан болон 
шалгараагүй 
оролцогчийн 
талаарх мэдээллийг 
хуулийн үндэслэл, 
шалтгааныг  шилэн 
дансанд 
байршуулах 

Мэдээллийг  
хугацаандаа 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 
 

0 Эхний 
хагас 
жилд: 1 
Жилийн  
эцэст: 1 

Тухай 
бүр 

ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 
ХААТ 
Л.ГАНБАТ 

ИНҮТ-ийн шилэн дансанд 
тухай бүр хуулийн 
хугацаанд мэдээлж байна. 
https://shilendans.gov.mn/org
/9782?form=4877480&year=
2021&month=4&group=1&ta
sk=10068 

Хэрэгжилт 100% 

https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4637458&year=2021&month=1&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4637458&year=2021&month=1&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4637458&year=2021&month=1&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4637458&year=2021&month=1&group=0&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4650020&year=2021&month=1&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4650020&year=2021&month=1&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4650020&year=2021&month=1&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4650020&year=2021&month=1&group=0&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4713949&year=2021&month=12&group=1&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4713949&year=2021&month=12&group=1&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4713949&year=2021&month=12&group=1&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4713949&year=2021&month=12&group=1&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4877480&year=2021&month=4&group=1&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4877480&year=2021&month=4&group=1&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4877480&year=2021&month=4&group=1&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4877480&year=2021&month=4&group=1&task=10068
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6.15.Худалдан 
авсан бараа, ажил, 
үйлчилгээний 
тайланг шилэн 
дансанд болон 
байгууллагын цахим 
хуудсанд 
байршуулах 

Байршуулсан 
мэдээллийн тоо 

Тоо 
 

0 Эхний 
хагас 
жилд: 6 
Жилийн  
эцэст: 6 

Сар  бүр ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 
ХААТ 
Л.ГАНБАТ 

Мэдээллийг хуулийн 
хугацаанл шилэн дансанд 
мэдээлж байна. 
https://shilendans.gov.mn/org
/9782?form=4877251&year=
2021&month=4&group=1&ta
sk=10068 

Хэрэгжилт 100% 

6.16.Худалдан авах 
ажиллагаанд хийсэн 
аудитын тайлан, 
дүгнэлт болон бусад 
хяналт, шалгалтын 
дүнг  болон 
зөвлөмжийн мөрөөр 
авч хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээний 
тайланг шилэн 
дансанд 
байршуулах  

Мэдээллийг  
хугацаандаа 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 
 

0 Эхний 
хагас 
жилд: 1 
/аудитын 
дүн/ 
Жилийн  
эцэст: 1 
/авч 
хэрэгжүү
лсэн арга 
хэмжээни
й тайлан/ 

2021.05.0
1-ний 
дотор 

ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 
ХААТ 
Л.ГАНБАТ 

Шилэн дансанд тухай бүр 
мэдээллийг хуулийн 
хугацаанд мэдээлж байна. 
 
https://www.shilendans.gov.
mn/org/446?form=4801325&
year=2021&month=3&group
=2&task=413 
https://shilendans.gov.mn/org
/9782?form=4934299&year=
2021&month=5&group=2&ta
sk=10068 

Хэрэгжилт 100% 

6.17. Таван сая 
төгрөгөөс дээш 
үнийн дүн бүхий 
худалдан авсан 
бараа, ажил 
үйлчилгээний нэр, 
санхүүжилтийн 
хэмжээ, 
нийлүүлэгчийн нэр, 
хаягийг  шилэн 
дансанд 
байршуулах 

Мэдээллийг  
хугацаандаа 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 
 

0 Эхний 
хагас 
жилд: 1 
Жилийн  
эцэст: 1 

Тухай 
бүр 

СХОГ 
Ч.НЯМСҮРЭН 
ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 
 
ИНҮТ-ИЙН 
ХАРЬЯА 
БАЙГУУЛЛАГУУД 

Мэдээллийн хуулийн 
хугацаанд шилэн дансны 
цахим хуудсанд мэдээлж 
байна. 
https://www.shilendans.gov.
mn/org/446?form=5004456&
year=2021&month=6&group
=1&task=413 
https://shilendans.gov.mn/org
/5298?form=4917134&year=
2021&month=5&group=1&ta
sk=5305 
https://shilendans.gov.mn/org
/9782?form=4700281&year=
2021&month=2&group=1&ta
sk=10068 

Хэрэгжилт 100% 

6.18.Нийтийн 
албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг 

Байршуулсан 
мэдэгдлийн тоо 
 

Тоо 
 
 

0 Эхний 
хагас 
жилд:  

Тухай 
бүр 

ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 
ХААТ 

Шилэн дансны цахим 
хуудсанд хуулийн 
хугацаанд мэдээлж байна. 

https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4877251&year=2021&month=4&group=1&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4877251&year=2021&month=4&group=1&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4877251&year=2021&month=4&group=1&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4877251&year=2021&month=4&group=1&task=10068
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4801325&year=2021&month=3&group=2&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4801325&year=2021&month=3&group=2&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4801325&year=2021&month=3&group=2&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=4801325&year=2021&month=3&group=2&task=413
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4934299&year=2021&month=5&group=2&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4934299&year=2021&month=5&group=2&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4934299&year=2021&month=5&group=2&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4934299&year=2021&month=5&group=2&task=10068
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=5004456&year=2021&month=6&group=1&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=5004456&year=2021&month=6&group=1&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=5004456&year=2021&month=6&group=1&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=5004456&year=2021&month=6&group=1&task=413
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4917134&year=2021&month=5&group=1&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4917134&year=2021&month=5&group=1&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4917134&year=2021&month=5&group=1&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/5298?form=4917134&year=2021&month=5&group=1&task=5305
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4700281&year=2021&month=2&group=1&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4700281&year=2021&month=2&group=1&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4700281&year=2021&month=2&group=1&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4700281&year=2021&month=2&group=1&task=10068
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сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг 
сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан 
тухай хуулийн 8,9 
дүгээр зүйлд заасан 
мэдэгдлийг шилэн 
дансанд 
байршуулах 

Тендер нээсэн 
өдөр мэдэгдлийг 
бөглүүлж, бүх 
мэдэгдлийг 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

гүйцэтгэл
ээр 
 
Жилийн  
эцэст:  
гүйцэтгэл
ээр 

Л.ГАНБАТ  
https://www.shilendans.gov.
mn/org/446?form=5021884&
year=2021&month=6&group
=2&task=413 
 
https://shilendans.gov.mn/org
/9782?form=4808414&year=
2021&month=4&group=2&ta
sk=10068 

Хэрэгжилт 100% 

6.19.Тухайн 
байгууллагаас 
олгож буй  тусгай 
зөвшөөрлийн 
жагсаалтыг цахим 
хуудсанд  
байршуулах 

Жагсаалтыг  
хугацаандаа  
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд:  1 

I улирал НААХЗА 
Ё.ЭРДЭНЭБАТ 

Иргэний нисэхийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрлийн жагсаалтыг 
байгууллагын цахим 
хуудсанд байршуулж, оны 
эхэнд мэдээллийг 
шинэчилсэн. 
https://www.mcaa.gov.mn/?p
=1752 
 

Хэрэгжилт 100%  

6.20.Дээрх 
зөвшөөрөл /тусгай 
зөвшөөрөл, лиценз, 
эрх олгох г.м бусад 
үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл/-
ийг  олгоход 
шаардлагатай 
баримт бичгийн 
жагсаалт, уг 
асуудлыг 
шийдвэрлэх журмыг 
цахим хуудсанд  
байршуулах 

Шаардлагатай 
баримт бичгийн 
жагсаалтыг 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд:  1 

I улирал НААХЗА 
Ё.ЭРДЭНЭБАТ 

https://www.mcaa.gov.mn/?p
=1752- мэдээллийг 
байршуулсан. 
 

Хэрэгжилт 100% 

6.21.Тухайн 
зөвшөөрөл 
эзэмшигчийн нэр, 
хаяг, эрхлэх үйл 
ажиллагааны 

Мэдээллийг   
бүрэн 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд:  1 
Жилийн  
эцэст:  1 

I –IV 
улирал 

НААХЗА 
Ё.ЭРДЭНЭБАТ 

Иргэний нисэхийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөл, гэрчилгээ, 
тухайн зөвшөөрөл 
эзэмшигчийн нэр, хаяг, 

https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=5021884&year=2021&month=6&group=2&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=5021884&year=2021&month=6&group=2&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=5021884&year=2021&month=6&group=2&task=413
https://www.shilendans.gov.mn/org/446?form=5021884&year=2021&month=6&group=2&task=413
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4808414&year=2021&month=4&group=2&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4808414&year=2021&month=4&group=2&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4808414&year=2021&month=4&group=2&task=10068
https://shilendans.gov.mn/org/9782?form=4808414&year=2021&month=4&group=2&task=10068
https://www.mcaa.gov.mn/?p=1752
https://www.mcaa.gov.mn/?p=1752
https://www.mcaa.gov.mn/?p=1752-
https://www.mcaa.gov.mn/?p=1752-
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чиглэл, зөвшөөрөл 
олгосон болон 
дуусгавар болох 
хугацааг цахим 
хуудсанд 
ойлгомжтой 
байдлаар 
байршуулж, тогтмол 
шинэчлэх 

эрхлэх үйл ажиллагааны 
чиглэл, зөвшөөрөл олгосон 
болон дуусгавар болох 
хугацааг  байгууллагын 
цахим хуудсанд 
байршуулж, оны эхэнд 
мэдээллийг шинэчилсэн. 
https://www.mcaa.gov.mn/?p
=1752 

Хэрэгжилт 100% 

6.22.Ажилтнуудын 
хариуцсан ажил, 
үүргийн чиглэлийн 
талаарх мэдээллийг 
цахим хуудсанд 
байршуулах 

Мэдээллийг    
шинэчлэн 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд:  1 
 

3 сард ЗУГ 
Т.БАТЖАРГАЛ  
 

ИНЕГ-ын ажилтнуудын чиг 
үүргийг байгууллагын 
цахим хуудсанд 
байршуулсан. 
https://www.mcaa.gov.mn/?p
=673-д  

Хэрэгжилт 100% 

6.23.Төрийн бус 
байгууллага, 
иргэдтэй хамтран 
хэрэгжүүлсэн үйл 
ажиллагааны үйл 
ажиллагааны 
талаарх мэдээллийг 
цахим хуудсанд 
байршуулах 

Мэдээллийг    
шинэчлэн 
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд:  1 
Жилийн  
эцэст:  1 

Хагас, 
бүтэн 

жилээр 

ЗУГ 
Т.БАТЖАРГАЛ  
 
ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 
 

 
 
 
 
 
 

                   Хэрэгжилт 0% 

6.24. Албан 
хаагчийн ёс зүйн 
дүрмийг цахим 
хуудас болон 
мэдээллийн 
самбартаа 
ойлгомжтой 
байдлаар 
байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх 

Байршуулсан 
дүрмийн тоо 

Тоо 0 Эхний 
хагас 
жилд:  1 
 

I улирал ХЭЗДБГ 
П.АРИУНБОЛД 
 

Албан хаагчийн ёс зүйн 
дүрмийг  шинэчлэн, ИНЕГ-
ын даргын 2021 оны 02 
дугаар сарын 03-ны өдрийн 
А/23 дугаар тушаалаар 
баталсан. Албан хаагчийн 
ёс зүйн дүрмийг 
байгууллагын цахим 
хуудсанд байршуулсан. 
https://www.mcaa.gov.mn/?p
=682 

Хэрэгжилт 100% 

6.25.Удирдлагын 
шийдвэрийг ил тод 
нээлттэй болгох 

Байршуулсан 
тушаалын тоо 

Тоо 0 Эхний 
хагас 
жилд:  

I –IV 
улирал 

ЗУГ 
Т.БАТЖАРГАЛ 

ИНЕГ-ын даргын  2021 оны  
эхний 3 улиралд гарсан 
нийтээр дагаж мөрдөх  104 

https://www.mcaa.gov.mn/?p=1752
https://www.mcaa.gov.mn/?p=1752
https://www.mcaa.gov.mn/?p=673-д
https://www.mcaa.gov.mn/?p=673-д
https://www.mcaa.gov.mn/?p=682
https://www.mcaa.gov.mn/?p=682
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 гүйцэтгэл
ээр 
Жилийн  
эцэст:  
гүйцэтгэл
ээр 

тушаалыг байгууллагын 
цахим хуудсанд 
байршуулсан. 
https://www.mcaa.gov.mn/?p
=12940 

Хэрэгжилт 100% 

6.26.Үйл 
ажиллагаандаа 
мөрдөж байгаа 
хууль, тогтоомж, 
дүрэм, журам, 
зааврыг цахим 
хуудсанд 
байршуулах 

Байршуулсан 
хууль, тогтоомж, 
дүрэм, журам, 
зааврын тоо 

Тоо 0 Эхний 
хагас 
жилд:  
гүйцэтгэл
ээр 
 
Жилийн  
эцэст:  
гүйцэтгэл
ээр 

I улирал ЗУГ 
Т.БАТЖАРГАЛ 
 
ХЭЗДБГ 
П.АРИУНБОЛД 

ИНЕГ түүний харьяа 
салбар, нэгжийн хэмжээнд 
мөрдөгддөг 400  гаруй 
хууль, дүрэм, журам, заавар 
болон холбогдох бусад эрх 
зүйн баримт бичгийг 
эмхтгэн нэгтгэсэн. Цахим 
сан үүсгэхээр  ИНҮТ-ийн 
Хамтын ажиллагаа, хууль 
эрх зүйн газартай хамтран 
ажиллаж байгаа бөгөөд 
Цахим мэдээллийн сан 
үүсгэхээр imcaa “Файлын 
сан”-д системийн үйл 
ажиллагааг туршиж байна. 
                  Хэрэгжилт 30% 
 

6.27.Үйлчлүүлэгчээс 
авч буй төлбөр, 
хураамжийг цахим 
хуудсанд 
байршуулах 

Мэдээллийг    
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд:  1 
 

I улирал ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 
 

https://www.shilendans.gov.
mn/ Үйлчлүүлэгчээс авч буй 
төлбөр, хураамжийн 
мэдээллийг  хугацаанд нь 
цахим хуудсанд 10 удаа 
байршуулсан. 
 
                   Хэрэгжилт 70% 
 

6.28.Тухайн 
байгууллагын хууль 
тогтоомжийн дагуу 
төвлөрүүлэх 
төлбөр, хураамж, 
зохицуулалтын 
үйлчилгээний 
хөлсний хэмжээнд 
орсон өөрчлөлтийг 

Мэдээллийг    
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд:  1 
Жилийн  
эцэст:  1 
 

Тухай 
бүр 

СХОГ 
Ч.НЯМСҮРЭН 

ИНЕГ үйлчилгээ 
үзүүлдэггүй тул төлбөр 
хураамж аваагүй тул 
байршуулах мэдээлэл 
байхгүй. 

https://www.mcaa.gov.mn/?p=12940
https://www.mcaa.gov.mn/?p=12940
https://www.shilendans.gov.mn/
https://www.shilendans.gov.mn/
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байгууллагын цахим 
хуудсанд 
байршуулах 

6.29.Иргэдийн 
өргөдөл /санал, 
мэдэгдэл/, гомдол, 
хүсэлт, мэдээлэл 
хүлээн авах 
нөхцөлийг 
бүрдүүлэх 

Иргэдийн 
өргөдөл /санал, 
мэдэгдэл/, 
гомдол, хүсэлт, 
мэдээллийг  
байгууллагын 
вэбсайтаар 
цахимаар хүлээн 
авах  боломжийг 
бүрдүүлсэн эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Жилийн  
эцэст:  1 
 

III-IV 
улирал 

ЗУГ 
Т.БАТЖАРГАЛ 
ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 
 

Иргэний нисэхийн ерөнхий 
газрын дотоод үйл 
ажиллагааны "iMCAA" 
системд 7 модулийг ИНҮТ-
ийн үйл ажиллагаанд бүрэн 
нэвтрүүлээд байна. Албан 
хэрэг хөтлөлт хэсэгт 
өргөдөл гомдлыг цахимаар 
хүлээж авах боломжийг 
бүрдүүлсэн. 
                   Хэрэгжилт 70% 

6.30.Өргөдөл, 
гомдлын асуудал 
хариуцсан албан 
хаагчийн овог нэр, 
албан тушаал, 
ажиллах журам, 
харилцах утас, 
иргэдийг хүлээн авч 
уулзах цагийн 
хуваарийг цахим 
хуудсанд 
байршуулах 

Мэдээллийг  
байршуулсан 
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд:  1 
 

I улирал ЗУГ 
Т.БАТЖАРГАЛ 
 
 

Өргөдөл гомдол хариуцсан 
ажилтны албан тушаал,   
овог нэр, харилцах утас, 
ажиллах журам, иргэдийг 
хүлээн авах цагийн 
хуваарийг цахим хуудсанд  
болон мэдээллийн самбарт 
байршуулсан. 
https://www.mcaa.gov.mn/?p
=4777 

 Хэрэгжилт 100% 

6.31.Иргэдийн 
өргөдөл /санал, 
мэдэгдэл/, гомдол, 
хүсэлт, мэдээллийг 
шийдвэрлэсэн 
талаарх мэдээллийг  
цахим хуудсанд 
байршуулах 

Байршуулсан 
тайлангийн тоо 

Тоо 0 Эхний 
хагас 
жилд:  2 
Жилийн  
эцэст:  2 
 
 

Улирал 
бүр 

ЗУГ 
Т.БАТЖАРГАЛ 
 

https://www.mcaa.gov.mn/?p
=4825-д мэдээллийг 
байршуулж байгаа ч 2021 
онд мэдээлэл 
байршуулаагүй. 

 
 

                      Хэрэгжилт 0% 
 

6.32.Сул орон тооны 
зарыг тухай бүр  
цахим хуудсанд 
байршуулах 

Байршуулсан 
зарын тоо 

Тоо 0 Эхний 
хагас 
жилд:  
гүйцэтгэл
ээр 

Тухай 
бүр 

ЗУГ 
Т.БАТЖАРГАЛ 
ИНҮТ 
П.МӨНХЖАРГАЛ 

ИНҮТ-ийн төвөөс  2021 оны 
эхний 4  улиралд шинээр 
ажилтан “ажлын байранд” 
сонгон шалгаруулж авах 

https://www.mcaa.gov.mn/?p=4777
https://www.mcaa.gov.mn/?p=4777
https://www.mcaa.gov.mn/?p=4825-д
https://www.mcaa.gov.mn/?p=4825-д
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Жилийн  
эцэст:  
гүйцэтгэл
ээр 

тухай   3 зарыг цахим 
хуудсанд байршуулсан. 
 

Хэрэгжилт 30% 

6.33.Хүний нөөцийн 
стратеги, түүний 
хэрэгжилтийг хянаж, 
үнэлэх журмыг 
цахим хуудсанд 
байршуулах 

Батлуулсан 
журмын тоо 

Тоо 0 Эхний 
хагас 
жилд:  1 

I-II 
улирал 

ЗУГ 
Т.БАТЖАРГАЛ 
 

Журмыг боловсруулж 
байна.  
 
                    Хэрэгжилт 30% 

6.34.Байгууллагын 
батлагдсан орон 
тоонд орсон 
өөрчлөлтийг шилэн 
дансанд оруулах 

Мэдээллийг  
тогтоосон 
хугацаанд  
байршуулсан  
эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

0 Эхний 
хагас 
жилд:  1 
Жилийн  
эцэст:  1 

Тухай 
бүр 

ЗУГ 
Т.БАТЖАРГАЛ 
 

Байгууллагын батлагдсан 
орон тоонд орсон 
өөрчлөлтийг шилэн 
дансанд сар бүр оруулж 
байна. 

Хэрэгжилт 100% 

Хэрэгжилт-88.5% 

 

 


