
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

Эрүүл мэндийн яам 

2021 оны жилийн эцэс 

Д/дЗорилт Арга хэмжээ 
Хэрэгжих 
хугацаа 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хүрэх 
түвшин, 
үр дүн 

Зарцуулсан 
хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 
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Хүрсэн түвшин, үр дүн 
Хэрэгжилтийн 

хувь 

1. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах 

1  

1.1. АТГ-аас 
бэлтгэсэн тв 
шторк, 
инфографик, 
видео график, 
нийтлэл, теле 
зохиомж, 
хөдөлгөөнт 
зураг, зурагт 
хуудас, цахим 
ном, гарын 
авлага зэргийг 
тухайн орон 
нутгийн хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгсэл, албан 
ёсны цахим 
хуудас болон 
нийгмийн 
сүлжээ 

    Авлигатай тэмцэх газраас 2021 оны 01 дүгээр сарын 
08-ны өдөр Эрүүл мэндийн яаман дээр "Шударга ёс 
хөгжил дэвшилд" мэдээллийн самбарыг байршуулан, 
107 ширхэг Авлигын эсрэг ном, гарын авлага, 
сурталчилгааны зурагт хуудас, бусад материалуудыг 
шилжүүлэн өгсөн. Дээрх гарын авлагуудыг яамны 
албан хаагчид болон харьяа байгууллагуудад тараан 
өгч Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг сурталчилсан. Мөн 
сурталчилгааны зурагт хуудсыг Эрүүл мэндийн яамны 
мэдээллийг самбар болон албан хаагчдын өрөөнд 
нүдэнд харагдахуйц газар байршуулсан. Авлигатай 
тэмцэх газрын jamiyanchoijil@iaac.mn мэйл хаягаас 
ирүүлсэн сурталчилгааны зурагт хуудас, бусад 
материалуудаар "Шударга ёс хөгжил дэвшилд" 
мэдээллийн самбарыг шинэчилж, баталгаажуулан 
хэрэгжилтийг дээрх цахим хаягаар хүргүүлсэн. 
 
  Хавсралт : 4 зураг 

100% 



(facebook, 
twitter, youtube), 
лед дэлгэц, 
сурталчилгааны 
самбарт 
байршуулах 
зэрэг бүхий л 
боломжтой 
хэлбэрээр олон 
нийтэд хүргэх. 
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1.2. АТГ-аас 
санаачилсан 
аян, арга 
хэмжээг 
байгууллага, 
салбар нэгж, 
нутаг 
дэвсгэрийн 
онцлогт 
тохируулан 
зохион 
байгуулах. 

    Эрүүл мэндийн яам нь өөрийн харьяа 
байгууллагуудын Эрх бүхий албан тушаалтнаар 
дамжуулан Авлигатай тэмцэх газрын УССГХ-ээс 
ирүүлсэн Авлигын эсрэг ном, гарын авлага, 
сурталчилгааны зурагт хуудас, бусад материалуудыг 
тараан, байршуулж,Эрүүл мэндийн байгууллагаар 
үйлчлүүлж буй иргэд болон Эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын албан хаагчдыг авлигаас ангид байх 
хууль, тогтоомжийг суртчилан таниулах ажлыг 
хэрэгжүүлсэн. Мөн Авлигатай тэмцэх газартай 
хамтран харьяа байгууллагуудад нийт 4 удаагийн  
сургалтыг зохион байгуулж Эрүүл мэндийн яамны 
болон харьяа байгууллагын албан хаагчдыг 
хамруулсан. 

100% 
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1.3. Авлигын 
эсрэг үйл 
ажиллагааг 
мэдээлэн 
сурталчлах 
“Шударга ёс, 
хөгжил дэвшилд 

   Эрүүл 
мэндийн 
яамн 

Авлигатай тэмцэх газраас 2021 оны 01 дүгээр сарын 
25-ны өдөр Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг мэдээлэн 
сурталчлах "Шударга ёс, хөгжил дэвшилд 110" 
мэдээллийн самбарыг Эрүүл мэндийн яаманд 
байршуулсан. Уг самбар дахь мэдээллийг 2 удаа 
шинэчилсэн. Иргэдээс Эрүүл мэндийн салбарын 
ажилтан, албан хаагчдад Авлигатай холбогдуулан 

100% 



110” 
мэдээллийн 
самбар 
ажиллуулах. 

гаргасан гомдол байхгүй байна. 
 
  Хавсралт : 2 зураг 

2. Авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулах, албан хаагчдыг сургалтад хамруулах 
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 2.1. Авлигын 
эсрэг сургалтын 
санал, 
захиалгыг 
төлөвлөгөөнд 
тусгуулахаар 
АТГ-т хүргүүлж, 
албан хаагчдаа 
холбогдох 
сургалтад 
хамруулсан 
байх. 

    Авлигатай тэмцэх газартай хамтран Эрүүл мэндийн 
салбарын нийт албан хаагчид болон Эрүүл мэндийн 
яаманд шинээр томилогдсон албан хаагчдад 
зориулсан ХАМХОМ, ХАСУМ-ийг мэдүүлэх, тайлагнах 
талаарх сургалтыг 2 удаа зохион байгуулсан. 
Салбарын ЭБАТ-уудын дунд Авлигатай тэмцэх 
газраас 2 удаа цахимаар сургалт зохион байгуулсан. 
2021 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр "Авлигын эсрэг 
үндэсний чуулган"-д Эрүүл мэндийн салбарыг 
төлөөлөн Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга Ц.Эрдэмбилэг, ЭБАТ Д.Туяа нар 
оролцсон. 2021 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 
өглөөний 08:30 цагт АТГ-Олон нийтийн төвд яам, 
агентлагийн хуулийн асуудал хариуцсан албан 
тушаалтнуудад зориулсан авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион 
байгуулагдсан. 
 
  Хавсралт : 1 файл 

100% 
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2.2. Авлигын 
эсрэг сургалт, 
сурталчилгаа, 
соён 
гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааг 

    Авлигатай тэмцэх газартай хамтран удаа дараа 
зохион байгуулсан цахим сургалтад /Эрүүл мэндийн 
салбарын нийт албан хаагчид, Эрүүл мэндийн яаманд 
шинээр томилогдсон албан хаагчдад болон Салбарын 
ЭБАТ-уудын дунд  нийт албан хаагчдыг/-д албан 
хаагчдыг бүрэн хамруулах арга хэмжээг Эрүүл 

100% 



өөрсдийн нөөц 
бололцоонд 
тулгуурлан 
зохион 
байгуулсан 
байдал. 

мэндийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын 
газраас тухай бүрт нь авч хэрэгжүүлсэн. Мөн 
Авлигатай тэмцэх газраас 2021 оны 12 дугаар сарын 
08-ны өдөр зохион байгуулсан "Авлигын эсрэг 
үндэсний чуулган"-д Эрүүл мэндийн салбарыг 
төлөөлөн Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга Ц.Эрдэмбилэг, ЭБАТ Д.Туяа нар 
оролцсон. 2021 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 
өглөөний 08:30 цагт АТГ-Олон нийтийн төвд яам, 
агентлагийн хуулийн асуудал хариуцсан албан 
тушаалтнуудад зориулсан авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион 
байгуулагдсан. Авлигатай тэмцэх газрын УССГХ-ээс 
зохион байгуулж буй бүхий л арга хэмжээнд Эрүүл 
мэндийн салбарын нийт албан хаагчдыг хамруулах, 
зохих мэдлэгийг олгох талаар тодорхой ажлуудыг 
Эрүүл мэндийн яамнаас зохион байгуулж, Авлигатай 
тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалт, 
сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг 
өөрсдийын нөөц бололцоонд тулгуурлан зохион 
байгуулсан. 

3. Авлигатай тэмцэх газраас гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх 
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 3.1. Авлигатай 
тэмцэх газраас 
хүргүүлсэн 
зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх. 

    Авлигатай тэмцэх гэзрын 2021 оны 7 дугаар сарын 23-
ны өдрийн 06/7498 тоот албан бичгийн дагуу "Эрүүл 
мэндийг дэмжих сан"-гийн хөрөнгийн зарцуулалтад 
хяналт, шалгалт хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 
Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 10 дугаар сарны 28-
ны өдрийн А/654 дүгээр тушаалаар баталсан.  Ажлын 
хэсэг нь "Эрүүл мэндийн дэмжих сан"-гийн хөрөнгийн 
зарцуулалтын 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэл, 
санхүүжилт авсан төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч 

100% 



байгууллагатай байгуулсан ажил гүйцэтгэх гэрээний 
хэрэгжилтэд хяналт-үнэлгээ хийж, үнэлгээний 
танилцуулгыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 
2/6316 тоот албан бичгээр АТГ-т хүргүүлсэн. 
Авлигатай тэмцэх газрын 2021 оны 11 дүгээр сарын 
29-ний өдрийн 06/12781, 2021 оны 12 дугаар сарын 14-
ний өдрийн 06/13655 тоот албан бичгүүдээр АТГ-ын 
Мөрдөн шалгах хэлтсээс мөрдөн шалгах ажиллагаа 
явуулж байгаа хэрэгт бичсэн мөрдөгчийн 129 
дугаартай мэдэгдлийг ирүүлсний дагуу Эрүүл мэндийн 
яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын даргын 
"Хэрэгжилт ирүүлэх тухай" 3/6608 тоот албан бичгийг 
Эрүүл мэндийн яамны харьяа төрөлжсөн мэргэшлийн 
төв, тусгай мэргэжлийн төв, аймаг, нийслэлийн эрүүл 
мэндийн газрын дарга, захирал нарт  2021 оны 12 
дугаар сарын 10-ны өдөр хүргүүлж биелэлтийг АТГ-т 
хүргүүлсэн. 
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3.2. Мөрдөгчийн 
мэдэгдэлд 
тусгагдсан арга 
хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх. 

    Авлигатай тэмцэх гэзрын 2021 оны 7 дугаар сарын 23-
ны өдрийн 06/7498 тоот албан бичгийн дагуу "Эрүүл 
мэндийг дэмжих сан"-гийн хөрөнгийн зарцуулалтад 
хяналт, шалгалт хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 
Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 10 дугаар сарны 28-
ны өдрийн А/654 дүгээр тушаалаар баталсан. Ажлын 
хэсэг нь "Эрүүл мэндийн дэмжих сан"-гийн хөрөнгийн 
зарцуулалтын 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэл, 
санхүүжилт авсан төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч 
байгууллагатай байгуулсан ажил гүйцэтгэх гэрээний 
хэрэгжилтэд хяналт-үнэлгээ хийж, үнэлгээний 
танилцуулгыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 
2/6316 тоот албан бичгээр АТГ-т хүргүүлсэн. 
Авлигатай тэмцэх газрын 2021 оны 11 дүгээр сарын 
29-ний өдрийн 06/12781, 2021 оны 12 дугаар сарын 14-

100% 



ний өдрийн 06/13655 тоот албан бичгүүдээр АТГ-ын 
Мөрдөн шалгах хэлтсээс мөрдөн шалгах ажиллагаа 
явуулж байгаа хэрэгт бичсэн мөрдөгчийн 129 
дугаартай мэдэгдлийг ирүүлсний дагуу Эрүүл мэндийн 
яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын даргын 
"Хэрэгжилт ирүүлэх тухай" 3/6608 тоот албан бичгийг 
Эрүүл мэндийн яамны харьяа төрөлжсөн мэргэшлийн 
төв, тусгай мэргэжлийн төв, аймаг, нийслэлийн эрүүл 
мэндийн газрын дарга, захирал нарт 2021 оны 12 
дугаар сарын 10-ны өдөр хүргүүлж биелэлтийг АТГ-т 
хүргүүлсэн. 
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3.3. Зөрчил 
арилгуулах 
албан бичигт 
тусгагдсан арга 
хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх. 

    Авлигатай тэмцэх гэзрын 2021 оны 7 дугаар сарын 23-
ны өдрийн 06/7498 тоот албан бичгийн дагуу "Эрүүл 
мэндийг дэмжих сан"-гийн хөрөнгийн зарцуулалтад 
хяналт, шалгалт хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 
Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 10 дугаар сарны 28-
ны өдрийн А/654 дүгээр тушаалаар баталсан. Ажлын 
хэсэг нь "Эрүүл мэндийн дэмжих сан"-гийн хөрөнгийн 
зарцуулалтын 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэл, 
санхүүжилт авсан төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч 
байгууллагатай байгуулсан ажил гүйцэтгэх гэрээний 
хэрэгжилтэд хяналт-үнэлгээ хийж, үнэлгээний 
танилцуулгыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 
2/6316 тоот албан бичгээр АТГ-т хүргүүлсэн. 
Авлигатай тэмцэх газрын 2021 оны 11 дүгээр сарын 
29-ний өдрийн 06/12781, 2021 оны 12 дугаар сарын 14-
ний өдрийн 06/13655 тоот албан бичгүүдээр АТГ-ын 
Мөрдөн шалгах хэлтсээс мөрдөн шалгах ажиллагаа 
явуулж байгаа хэрэгт бичсэн мөрдөгчийн 129 
дугаартай мэдэгдлийг ирүүлсний дагуу Эрүүл мэндийн 
яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын даргын 
"Хэрэгжилт ирүүлэх тухай" 3/6608 тоот албан бичгийг 

100% 



Эрүүл мэндийн яамны харьяа төрөлжсөн мэргэшлийн 
төв, тусгай мэргэжлийн төв, аймаг, нийслэлийн эрүүл 
мэндийн газрын дарга, захирал нарт 2021 оны 12 
дугаар сарын 10-ны өдөр хүргүүлж биелэлтийг АТГ-т 
хүргүүлсэн. 

4. Байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, санаачилга өрнүүлэх 
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 4.1. Авлигын 
эсрэг төрийн 
болон төрийн 
бус 
байгууллага, 
хувийн хэвшил, 
иргэдээс 
гаргасан санал, 
санаачилгыг 
дэмжин туслах. 

    Авлигатай тэмцэх газраас 2021 оны 01 дүгээр сарын 
25-ны өдөр Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг мэдээлэн 
сурталчлах "Шударга ёс, хөгжил дэвшилд 110" 
мэдээллийн самбарыг Эрүүл мэндийн яаманд 
байршуулсан. Уг самбар дахь мэдээллийг 2 удаа 
шинэчилсэн. Иргэдээс Эрүүл мэндийн салбарын 
ажилтан, албан хаагчдад Авлигатай холбогдуулан 
гаргасан гомдол байхгүй байна. 

100% 
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4.2. Төрийн 
байгууллага, 
хувийн 
хэвшлийн 
хооронд 
байгуулах 
аливаа гэрээ, 
хэлэлцээрт 
авлигаас 
урьдчилан 
сэргийлэх 
асуудлыг 
тусгах. 

    Эрүүл мэндийн яамнаас 2021 онд нийт 1150 Иргэн, 
Аж, ахуй нэгж, байгууллагатай Худалдах, худалдан 
авах, Ажил гүйцэтгэх, Хөлсөөр ажиллах, Эд хөрөнгө 
хөлслөх, Түрээс, Хамтран ажиллах гэрээг Иргэний 
хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрнөгөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг 
удирдлага болгон байгуулсан болно. 100% 
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4.3. Авлигын 
эсрэг 
байгууллагын 
соёлыг 
төлөвшүүлэх, 
удирдлагын 
манлайлал 
үзүүлэх, 
санаачилга 
өрнүүлэх. 

    Авлигатай тэмцэх газартай хамтран Эрүүл мэндийн 
салбарын нийт албан хаагчид болон Эрүүл мэндийн 
яаманд шинээр томилогдсон албан хаагчдад 
зориулсан ХАМХОМ, ХАСУМ-ийг мэдүүлэх, тайлагнах 
талаарх сургалтыг 2 удаа зохион байгуулсан. 
Салбарын ЭБАТ-уудын дунд Авлигатай тэмцэх 
газраас 2 удаа цахимаар сургалт зохион байгуулсан. 
2021 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр "Авлигын эсрэг 
үндэсний чуулган"-д Эрүүл мэндийн салбарыг 
төлөөлөн Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга Ц.Эрдэмбилэг, ЭБАТ Д.Туяа нар 
оролцсон. 2021 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 
өглөөний 08:30 цагт АТГ-Олон нийтийн төвд яам, 
агентлагийн хуулийн асуудал хариуцсан албан 
тушаалтнуудад зориулсан авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион 
байгуулагдсан. 

100% 

5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэх шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулах 
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 5.1. Цахим 
хэлбэрт 
шилжүүлсэн 
үйлчилгээний 
талаар (И-
Монголиад 
холбосон, 
автоматжуулсан 
үйлчилгээг 
оруулна) 
мэдээлэл. 

    Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу шинээр 
томилогдож буй албан тушаалтны урьдчилсан 
мэдүүгийг 2021 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 
Авлигатай тэмцэх газарт цахимаар мэдүүлж, 
хянуулдаг болсон. 

100% 
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5.2. Авлига, 
ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс 
урьдчилан 
сэргийлэх 
хүрээнд төрийн 
үйлчилгээний 
зохион 
байгуулалтыг 
өөрчилсөн, 
стандартыг 
шинэчилсэн 
талаар 
мэдээлэл. 

    Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх хүрээнд төрийн үйлчилгээний зохион 
байгуулалтыг өөрчилсөн, стандартыг шинэчилсэн 
талаарх мэдээлэл одоогоор байхгүй байна. 

100% 
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5.3. Хүнд 
суртал, 
чирэгдлийг 
бууруулах, шат 
дамжлагыг 
цөөрүүлэх 
зорилгоор 
өөрчлөлт 
оруулсан 
дүрэм, журмын 
талаар 
мэдээлэл. 

    Монгол Улсын Засгийн газраас "Цахим засаглалд 
шилжих, хүнд суртал, авлигагүй төрийн үйлчилгээг 
бүрдүүлэх" зорилгоор 2021 оны 8 дугаар сарын 18-ны 
өдрийн "Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай" 
тухай 247 дугаар тогтоолыг гаргасан. Дээрх тогтоолтой 
холбогдуулан Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны 
өдрийн "Үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх 
тухай"  А/154 дүгээр тушаалын хавсралтаар 
батлагдсан журмыг Эрүүл мэндийн яамны албан 
хаагчид үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж 
байна. 2021 онд шинээр програм хангамжууд:  1-
Тусгай зөвшөөрлийн цахим систем /ЭМЯ/ 2- Магадлан 
итгэмжлэлийн програм хангамж /ЭМХТ/ 3- Эрүүл 
мэндийн хүний нөөцийн програм хангамж /ЭМХТ/ 4- 
Эмнэлгийн тохиолдол, хяналтын цахим систем /ДЭМБ, 
ЭМХТ/ 5- Зүрх судасны нэн шаардлагатай тусламж 
үйлчилгээний MNCardio програм хангамжийн нэмэлт 

100% 



хөгжүүлэлт  /ЭМЯ, ДЭМБ, УГТЭ/ 
 
  Хавсралт : 1 файл 
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5.4. Авлигын 
эрсдэлийн 
үнэлгээ, үйл 
ажиллагаанд 
мониторинг, 
судалгаа, дүн 
шинжилгээ хийх 
ажлыг зохион 
байгуулсан эсэх 
талаар 
мэдээлэл. 

    Эрүүл мэндийн яамнаас Авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчил үүсгэх шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах талаар 
Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмж, 
шийдвэрийг тухай бүрт нь хэрэгжүүлж ирсэн. Мөн 
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилд өртөх магадлалтай 
ажлын байрны үйл ажиллагааг тодруулж, авлигаас 
ангид, зөрчилд өртөхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд 
арга хэмжээ авч ажилласан. Жишээлбэл:  Дараах үйл 
ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн. 1-Тусгай 
зөвшөөрлийн цахим систем /ЭМЯ/ 2- Магадлан 
итгэмжлэлийн програм хангамж /ЭМХТ/ Эрүүл 
мэндийн сайдын 2021 оны 06 дугаар сарын 23-ны 
өдрийн "Журам шинэчлэн батлах тухай" А/400 дугаар 
тушаалын хавсралтаар  Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохтой 
холбоотой үйл ажиллагааг нарийвчлан зохицуулсан 
бөгөөд холбогдох албан тушаалтныг авлига, хээл 
хахуулаас ангид байлгахад чиглэгдсэн болно. 

100% 

6. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг сайжруулах 
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 6.1. Төрийн 
байгууллагын 
вэб сайтад 
тавих 
шаардлагад 
нийцүүлэн 
албан ёсны 
цахим хуудсыг 

    Эрүүл мэндийн яамны moh.gov.mn мэдээллийн сайтын 
Ил тод байдал цэст Авлигын эсрэг дэд цэсийг 
ажиллуулж байна. Уг цэст Эрүүл мэндийн яамны 2021 
оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 2020 
оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайланг оруулсан 
байна. Иөн Авлигатай тэмцэх үнэсний хөтөлбөрийг 
байршуулсан. 

100% 



хөгжүүлж, 
байгууллагын 
үйл 
ажиллагааны 
мэдээллийг 
олон нийтэд цаг 
тухайд нь 
хүргэх. 
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6.2. Шилэн 
дансны тухай 
хуулийн 6.1, 6.4, 
Авлигын эсрэг 
хуулийн 6.1.4, 
Мэдээллийн ил 
тод байдал ба 
мэдээлэл авах 
эрхийн тухай 
хуулийн 7.1.9-т 
заасан 
заалтуудын 
хэрэгжилтийг 
хангаж 
ажиллах. 

    Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу Эрүүл 
мэндийн яамнаас 2021 онд  5 саяас дээш төгрөгийн 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын мэдээллийг 
moh.gov.mn сайт-д байршуулсан 

100% 

 


