
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
 

Çоðèëго: Багш  ажèëтнуудад нээëттэй, тэднèй санаë санаачèëгад туëгууðëасан, авëèга, õ¿íä ñóðòëààñ àíãèä, õàðèóöëàãàòàé 
тºðèйн үйëчèëгээг  тºëºвшүүëэх 

2018.09.03 

Ä/ä Õýðýãæ¿¿¿ëýõ àðãà õýìæýý Õóãàöàà 
Õàðèóöàõ 

áàéãóóëëàãà, 
àæèëòàí 

Ã¿éöýòãýëèéí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò 

Çîðèëò 1.Àâèëãà, õ¿íä ñóðòëààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëæ, удèðдëага, багш, ажèëтнуудын øóäàðãà áàéäàë, ¸ñ ç¿éòýé ìàíëàéëëûã 
íýìýãä¿¿ëýõ 

1.1 

Àâëèãûí ýñðýã ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãººíèé 
õýðýãæèëò, ¿ð ä¿íã èðãýä, îëîí íèéòýä 
ìýäýýëëèéí ñàìáàðààð èë òîä, íýýëòòýé 
ìýäýýëíý 

Жилдээ Сургуулийн захирал 
Àâèëãûí ýñðýã ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãºº, 

ò¿¿íèé õýðýãæèëò, õ¿ðñýí ¿ð ä¿í 

1.2 
 

“Авлигааñ урüдчилан ñэргийлэх нü” ñэдвээр 
áàгш ажилтнуудынхаа äóíä õóóëèéí ìýäëýã 
äýýøë¿¿ëýõ ñóðãàëòûã çîõèîí áàéãóóëíà. 

Хагаñ 
жилд 

Сургуулийн захирал, 
тухайн ñарын ажлын 

хэñэг 

Хамрагдñан багш ажилтнуудын тоо зохион 
байгуулалт 

1.3 
Àâëèãûí ýñðýã ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãºөг 
боловñруулан батлуулж цахим ñайтад 
байршуулна 

1-р 
улиралд 

Сургуулийн захирал, 
ажлын хэñэг 

Гүйцэтгэлээр 

Çîðèëò 2. Àâëèгын таëааð ажèëëагсад боëон суðагчдынхаа îéëãîëòûã ñàéæðóóëж оðоëцоог нэмэгдүүëэх 

2.1 
Эцэг эх, дунд ангийн ñурагчдад àâлиãûí ýñðýã 

ýðх зүйн ñургалтыг зохèîí ÿâóóëíà. 
II-IV 

улирал 

Сургуулийн 
нийгмийн ажилтан, 

ТНУ-ны багш 

Àâëèãûí ýñðýã õóóëü òîãòîîìæèéã áîëîн 
буñад шаардлагатай хуулü тогтоомжийг 
ойлгомжтой хэлбэрээр ñурталчилж анхан 
шатны ойлголт өгөх 

2.2 

Иргэд болон эцэг эх, ñурагчдын ñанал хүñэлтийг 
нээлттэй утаñ, àìààð áîëîí áè÷ãээр цахим 
шуудан, facebook, ìåññåæ зэрэг мэдээллийн эх 
ñурвалжуудаар хүлээн авч шийдвэрлэнэ. 

Жилдээ 
Номын ñанч бичиг 
хэргийн ажилтан Ñàíàë, ºðãºäºë, ãîìäîë, õ¿ëýýí àâàõ 

íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëñýí áàéäàë /óòàñ, ñàíàë 
õ¿ñýëòèéí äýâòýð,  öàõèì, áè÷ãýýð, àìààð ã.ì 
õýëáýðýýð/ 

2.3 

Санал, хүñэлт гомдлын мөрөөр авч 
хэрэгжүүлñэн ажил, арга хэмжээний талаар 
байгууллагын хурал болон цахим мэдээллээр 
олон нийтэд мэдээлнэ. 

Хагаñ 
жилд 

Номын ñанч, бичиг 
хэргийн ажилтан 

2.4 
Эцэг эх, иргэд, дунд ангийн ñурагчдад àâëèãààñ 
óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ÷èãëýëýýð ìýäëýã, 
ìýäýýëýë, ãàðûí àâëàãààð õàíãàíà. 

Жилдээ СНА, ТНУ-ны багш 
Àâëèãûí ýðñäýë áà àâëèãà ãàðàõ áîëîìæèéã 
áóóðóóëàõ ÷èãëýëýýð õîëáîãäîõ àðãà õýìæýýã 
àâ÷ õýðýãæ¿¿ëñýí áàéäàë 



2.5 

Авлигатай тэмцэх газрааñ ирүүлñэн зөвлөмж, 
шийдвэр, албан бичгийн бүртгэлийг хөтлөх, 
хэрэгжилтийг хангах зохион байгуулалтын арга 
хэмжээг авна. 

Òóõàé á¿ð 
Сургуулийн захирал, 

номын ñанч бичиг 
хэргийн ажилтан 

Àâëèãàòàé òýìöýõ ãàçðààñ õ¿ðã¿¿ëñýí 
Çºâëºìæèéí áèåëýëò, çîõèîí áàéãóóëñàí 
àðãà õýìæýýíèé ¿ð ä¿í 

2.6 
Хувü хүн, хуулийн этгээдээñ ñургуулüд өгñөн 
хандив, туñламж гэх мэт төñвийн буñ орлого, 
түүний зарцуулалтыг мэдээлэх. 

Байнга 
Сургуулийн захирал, 

нярав 
Хандивын орлого, зарцуулалтыг байнга ил 
тод мэдээлэгдэж байх 

2.7 

Иргэн, хуулийн этгээдэд учруулñан хохирлыг 
барагдуулñны улмааñ ñургуулüд учирñан 
хохирлыг буруутай албан тушаалтнаар буцааж 
төлүүлэх. 

Тухай бүр Сургуулийн захирал 
Хариуцлага хүлээлгэх тогтолцоог бүрдүүлñэн 
байх 

Çîðèëò 3. Суðгууëèйн  èë òîä, íýýëòòýé áàéäëûã ñàéæðóóëàõ 

3.1 
Сургуулийн захиргаанааñ áàòëàí ãàðãàæ áóé   
íèéòýýð äàãàæ ìºðäºõ õýì õýìæýý òîãòîîñîí 
øèéäâýðèéí òºñëèéã îëîí íèéòýэр хэлэлцүүлэх 

Òóõàé á¿ð 
Сургуулийн захирал, 

бичиг хэргийн 
ажилтан 

Шийдвэр болон хэлэлцүүлгийн тоо 

3.2 

Сургуулийн үйл ажиллагаанд õèéñýí хяналт 
шалгалтын дүнг мэдээллийн ñамбарт тавüж 
олон нийтэд ил тод мэдээлж ЗГ-ын 143-р 
тогтоолын хэрэгжилтийг хангана. 

Òóõàé á¿ð Сургуулийн захирал 
Õèéñýí õÿíàëò øàëãàëòûíõàà ä¿íã îëîí 
íèéòýä ìýäýýëñýí áàéäàë 

3.3 

Сургуулийн төñвийн орлого, зарлагын мэдээ, 
төñвийн гүйцэтгэлийн талаар цахим ñайт, 
мэдээллийн ñамбар áîëîí эцэг эх, иргэд, олон 
нийтэд ил тод мэдээлнэ. 

Òóõàé á¿ð 
Сургуулийн захирал, 

нягтлан бодогч 
Шилэн данñны хуулийн хэрэгжилт 

3.4 
Санхүүгийн тайланд аудитын хийñэн дүгнэлтийг 
ìэдээллийн ñамбарт байршуулан, аудитын 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлнэ. 

Тухай бүр 
Сургуулийн захирал, 

нягтлан бодогч 

Æèëèéí ýöñèéí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí, àóäèòûí 
ä¿ãíýëòèéã ìýäýýëëèéí ñàìáàðò 
áàéðøóóëñàí áàéäàë 

3.5 

Багш, ажилтнуудын ñонгон шалгаруулалтыг 
зохих журам, зөвлөмжийн дагуу  нээлттэй, 
өрñөлдөөний зарчмаар явуулж, дүнг  олон 
нийтэд ил тод зарлан мэдээлнэ. 

Òóõàé á¿ð Сургуулийн захирал 

 Ñóë îðîí òîîíû çàðûã öàõèì õóóäàñ 
áîëîí ìýäýýëëèéí ñàìáàðòàà 
áàéðøóóëñàí áàéäàë /òóõàé á¿ð 
øèíý÷èëñýí/ 

 Ñîíãîí øàëãàðóóëàëò ÿâóóëàõ òàëààð 
îëîí íèéòèéí ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð 
çàðëàñàí áàéäàë 

3.6 
Сургуулийн хүний нөөцийн ñтратеги журам” 
боловñруулж мөрдөнө 

Хагаñ 
жилд 

Сургуулийн захирал Журам гарч батлагдан мөрдөгдñөн байна 



3.7 
Багш, ажилтнуудын үйл ажиллагааг үнэлж, 
дүгнэх, хариуцлага тооцох. 

Сар бүр 
Сургуулийн захирал, 
ñургалтын менежер 

Багш ажилтнуудын үйл ажиллагааг үнэлж 
дүгнэх журмын дагуу хариуцлага тооцох 

3.8 
Багш ажилтнуудын ёñ зүйн дүрэм”-ийг 
хэрэгжүүлэх, мөрдөх 

жилдээ 
Сургуулийн ёñ зүйн 

зөвлөл 
Ёñ зүйн дүрмийг ñудалж, хэрэгжүүлñэн байх, 
мөрдөж ажиллах 

3.9 

Багш ажилтнуудад холбогдох авлига, ашиг 
ñонирхол, ёñ зүйтэй холбоотой өргөдөл, гомдол, 
мэдээллийг хүлээн авах, хянан шалгах, 
хариуцлага хүлээлгэх үйл ажиллагааг шинэ арга 
хэлбэрт шилжүүлэх, дотоод хяналтын 
тогтолцоог бүрдүүлэх. 

Жилдээ 
Дотоод хяналтын 

нэгж 

Өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хянан шалгах 
ёñ зүйн зөвлөл, дотоод хяналтын нэгжийн 
үйл ажиллагааны үр дүн ñайжирñан байх 

Çîðèëò 4. Àâèëãàòàé òýìöýõ ñàíàë ñàíàà÷èëãûã íýìýãä¿¿ëýõ 

4.1 

Багш ажилтны овог нэр, хариуцñан ажлын чиг 
үүрэг   уг ажилтай холбоотой хуулü тогтоомж, 
журам, дүрмийн талаархи мэдээллийг иргэдэд 
нээлттэй тавина. 

Òóõàé á¿ð 
Сургуулийн захирал, 

нягтлан бодогч 

Багш, ажилтнуудын àæèë ¿¿ðãèéí õóâààðü, 
àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòûã áàòàëæ 
ìºðä¿¿ëñýí áàéäàë 

4.2 

Багш ажилтан бүр багшийн  ёñ зүйн дүрмийг 
ìºðäºí õýðýãæ¿¿ëæ, ò¿¿íèéã çºð÷ñºí багш 
ажилтанд õóóëèéí äàãóó õîëáîãäîõ àðãà õýìæýýã 
àâ÷ õýðýãæ¿¿ëíý. 

Æèëäýý 
Ёñ зүйн хороо, 

ñургуулийн захирал 

Çºð÷ëèéí òàëààðõ ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàõ 
íºõöºë /òîãòìîë óòàñ àæèëëóóëàõ, öàõèì 
õóóäñàíä áàéðøóóëàõ, áèå÷ëýí, õàéðöàã, 
áàéðøóóëàõ ã.ì/-èéã á¿ðä¿¿ëñýí áàéäàë 

4.3 

Õóóëü òîãòîîìæîîð çºâøººðñºí òºëáºð 
õóðààìæèéí òàðèôèéã áàòàëñàí øèéäâýðèéí 
õàìò í¿äýíä õàðàãäàõóéöààð èë òîä 
áàéðøóóëíà. 

Жилдээ 
Сургуулийн захирал, 

нярав, АУБ нар 
¯éë÷ë¿¿ëýã÷ýýñ àâ÷ áóé òºëáºð, õóðààìæèéí 
òàëààðõ ìýäýýëëèéí èë òîä áàéäàë 

 
  
 
 

Сургуулийн захиргаа  


