
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 2019 ОНЫ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН  

Улаанбаатар хот                                        2019.12.31                 

№ 
Хөтөлбөр/төслийн 

агуулга 
Гүйцэтгэл 

 

1. 

Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөр, 
2016.11.03, 
Нийслэлийн 2019 оны 
Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө 
  

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Төрийн байгууллага, 
албан тушаалтан, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм,  улс төрийн 
нам, бүлгийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 
олон  нийтэд шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэх, ил тод, 
нээлттэй,  хариуцлагатай нийгмийг хөгжүүлэхэд энэхүү 
хөтөлбөрийн зорилго оршино. 

 

2. 
Санхүүжилтийн эх 
үүсвэр 

Улсын болон төсөв (зээл) буцалтгүй тусламж, бусад эх үүсвэр 
 

3. 
Хэрэгжүүлэгч 
байгууллага/ хэрэгжих 
нийт хугацаа 

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:       АТГ, НЗДТГ  

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:     Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ 
 

4. 
Төсөл, хөтөлбөрийн 
зорилтууд 

Зорилт 1. 
 4.1.1.1. Төрийн албаны төв байгууллагын дүгнэлт, хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан байдлыг 
үндэслэн албан тушаалд томилох тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах, хариуцлагыг дээшлүүлэх 
Зорилт 2.  
4.1.1.2.Нийтийн албанд томилогдох албан тушаалтны ёс зүй, 
мэдлэг боловсрол, туршлага, ур чадварын шалгуурыг олон 
улсын жишигт нийцүүлэн шинэчлэх, албан тушаалтны мэдлэг, 
боловсролд суурилсан, мерит зарчмыг баримтлан томилон, 
дэвшүүлэх  
Зорилт 3. 

 



4.1.1.3.Олон улсын жишигт нийцсэн гүйцэтгэлийн үнэлгээний 
нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, нийтийн албан тушаалтны үйл 
ажиллагааг үнэлэх, дүгнэх, хариуцлага тооцох арга, хэлбэрийг 
шинэчлэн тодорхойлох, эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох  
Зорилт 4.  
4.1.1.7.Нийтийн албан тушаалтанд холбогдох авилга, ашиг 
сонирхол, ёс зүйтэй холбоотой гомдол мэдээллийг хүлээн 
авах, хянан шалгах хариуцлага хүлээлгэх арга хэлбэрийг 
тодорхой болгож, дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх  
Зорилт 5. 
 4.1.1.9.Төрийн байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлж, мэдээлэл солилцох нөхцөл, боломжийг сайжруулах 
Зорилт 6  
4.1.1.10.Нийтийн албаны сургалтын институт байгуулах, 
албан тушаалтныг давтан сургах боломжийг бүрдүүлэх 
Зорилт 7  
4.1.2.1.Төрийн үйлчилгээг иргэдэд цахим хэлбэрээр хүргэх 
тогтолцоог бүрдүүлэн, цахим үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээг 
бэхжүүлэх 
Зорилт 8 
4.1.2.7.Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжид хөндлөнгийн 
үнэлгээ хийх, албан хаагчийн үйл ажиллагааг иргэн үнэлэх 
тогтолцоог нэвтрүүлж, үйлчилгээг сайжруулах 
Зорилт 9 
4.1.3.1.Улсын болон орон нутгийн төсөв, санхүүгийн 
удирдлагын тогтолцоог сайжруулах, ил тод, нээлттэй, 
хариуцлагатай байх зарчмыг мөрдүүлэх 
Зорилт 10. 
4.1.3.4.Төсвийн төслийг хэлэлцэхэд олон нийтийн оролцоог 
хангах   
Зорилт 11 
4.1.5.5.Цахим сүлжээг ашиглах, байнгын ажиллагаатай утас 
ажиллуулах замаар авилга, албан тушаалын гэмт хэрэг, 



зөрчлийн талаарх мэдээллийг авах, мэдээлэл өгч байгаа 
иргэнийг урамшуулах тогтолцоог бүрдүүлэх 
Зорилт 12 
 4.1.10.1.Авлигын нийгмийн аюулыг ухуулан таниулах, авлигыг 
үл тэвчих үзлийг төлөвшүүлэхэд, иргэн, төрийн болон төрийн 
бус байгууллагын оролцоог үе шаттай хэрэгжүүлэх 
Зорилт 13 
Байгуулагын үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн ил тод байдлыг 
нэмэгдүүлэх, цахим хуудсыг шинэчлэх, өргөжүүлэх 

5. Зардал 

Төсөв (нийт 
шаардагдах 
зардал) 

  
 

Үүнд: Төсөв (он) Гүйцэтгэл Хувь  

Багц 1 2019                 

Багц 2 (г.м)                  

6. 

Төсөл, хөтөлбөрийн 
зорилт: 

Ажлуудын биелэлт 
 

1 -р зорилтын хүрээнд:  

Хүрэх үр дүн :   

1.Төрийн жинхэнэ 
албан тушаалд 
томилох үйл ажиллагаа 
хуулийн дагуу зохион 
байгуулагдана. 

Нээлттэй сонгон шалгаруулалтын захиалгыг 2019 онд төрийн 
албаны шинэчлэсэн хуультай холбогдуулан захиалга өгөөгүй. 
Улс төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагын удирдах 
албан тушаалтныг томилохдоо Авлигатай тэмцэх газарт 
урьдчидсан мэдүүлгийг хянуулсан болно. 2019 онд 1 албан 
тушаалтныг Авлигатай тэмцэх газрын хяналт шалгалт, дүн 
шинжилгээний хэлтэст холбогдох материалийг хүргүүлж 
хуулийн дагуу томилж ажилласан.   

 

2 -р зорилтын хүрээнд:  

2.1 Албан тушаалын 
тодорхойлолтод заасан 
шалгуур, ур чадварыг 
үндэслэн, төрийн 

2019 онд албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн 
боловсрууулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж ажлыг 
чиг үүрэг, ажлын ачааллыг харгалзан албан тушаалд томилох, 
цаашид мерит зарчмыг баримтлан шатлан дэвшүүлэх 

 



албанд томилох, 
дэвшүүлэх тогтолцоо 
бүрдсэн байна 

тогтолцоог барьж ажиллахаар төлөвлөсөн.  

3 -р зорилтын хүрээнд:  

3.1 Гүйцэтгэлийн 
шалгуур үзүүлэлтийг 
сайжруулж, ажлын 
бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх  

Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг үнэн зөв, 
бодит байдлаар үнэлж дүгнэх ажлыг 2019 онд эхний хагас 
жилээр болоор жилийн эцсийн байдлаар 2 удаа зохион 
байгуулсан. 2019 онд албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг 
Засгийн газрын 2019 оны 37, 38 дугаар тогтоол, ЗГХЭГ-ын 
даргын 2019 оны 47 дугаар тогтоолоор баталгааны 
үнэлгээний аргачлалын дагуу дүгнэсэн.  

 

3.2 Гүйцэтгэлийн 
шалгуур үзүүлэлтээр 
үнэлэхэд хүний 
нөөцийн бүртгэл, 
төлөвлөлтийн /ERP/ 
системийн мэдээллийн 
санг ашиглах, хүний 
нөөцийн чадавхийг 
бэхжүүлэх 

Албан хаагчдыг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэхэд 
Хүний нөөцийн бүртгэл буюу ERP системийн цаг бүртгэлийн 
цэс гүйцэтгэлийн үнэлгээний 1 үзүүлэлт болгосон бөгөөд 
ажлаас хоцордог, чөлөө ихээр авдаг албан хаагчдыг 
үнэлэхдээ харгалзан үзэж дүгнэсэн.  

 

4 -р зорилтын хүрээнд:  

4.1  Өргөдөл гомдлыг 
хянах ёс зүйн 
зөвлөлийн үйл 
ажиллагаа сайжирч, ёс 
зүйн зөрчил гаргасан 
албан тушаалтнуудын 
зөрчлийн мэдээ 
нээлттэй болсон байна. 

 Нийтийн албан тушаалтанд холбогдох авилга, ашиг 
сонирхол, ёс зүйтэй холбоотой гомдол мэдээлэл 2019 онд 
гаргаагүлй бөгөөд авлига, ашиг сонирхлоос урьдчилан 
сэрггилэх сургалтыг 2019 оны 2 болон 4 дүгээр улиралд 
зохион байгуулж нийт 57 албан хаагчийг хамруулсан. 2019 
онд ажлын хариуцлага алдсан 1 албан раагид сахилгын 
шийтгэл ногдуулж ажилласан.  

 

4.2 . Байгууллагын ёс 
зүйн зөвлөлийг 
байгуулсан байна. 

Байгууллагын Ёс зүйн зөвлөлийг Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2019.02.21-ний өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар 5 
гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан.  

 



4.3 Ёс зүйн зөрчилгүй 
албан хаагч, 
байгууллагыг 
шалгаруулсан байна. 

Ёс зүйн зөрчилгүй байгууллага албан хаагчийг 2020 онд 
шалгаруулж ажилахаар төлөвлөсөн  

 

4.4 Төрийн албан хаагч 
нэг бүртэй ёс зүйн 
гэрээ байгуулж, 
хэрэгжилтийг тооцсон 
байна. 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн гэрээний төслийг 2019 онд 
боловсруулж, ЗДТГ-ын хэлтэс тасгуудаас саналыг авч 
нэгтгэсэн. 2020 онд ёс зүйн гэрээг төрийн албан хаагч нэг 
бүртэй байгуулахаар төлөвлөсөн.  

 

4.5 Журмын 
хэрэгжилтийг хангаж 
ажилласан байна 

Хан-Уул дүүргийн засаг даргын Тамгын газрын болон 
хороодын нийт 130 албан хаагч Засгийн газрын 2019 оны 33 
дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албан хаагчийн Ёс зүйн 
дүрмийг мөрдөн ажиллаж байна. Төрийн албан хаагчийн Ёс 
зүйн дүрмийг дүүргийн мэдээллийн самбарт болон цахим 
хуудасны ил тод байдал буланд байршуулж ажилласан.  

 

5 -р зорилтын хүрээнд:  

5.1 Архивын лавлагаа 
мэдээлэл авах боломж, 
нөхцөл нэмэгдэнэ. 

Архивын баримтыг цахим хэлбэрт үе шаттай шилжүүлж, 
мэдээллийн нэгдсэн сангийн лавлагаа мэдээллийн эрэлт, 
хайлтыг сайжруулах чиглэлээр цахим архивын нэгжийг үүсгэн 
ажиллаж байна. 

 

6 -р зорилтын хүрээнд:  

6.1 Модуль, 
хөтөлбөрийн дагуу 
сургалтыг зохион 
байгуулж явуулсан 
байна. 

ДЗасаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдыг сургаж 
хөгжүүлэх хөтөлбөрий нхүрээнд 2019 онд хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөг 2019 оны 02 дугаар сард батлуулсан бөгөөд   
2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 2 албан хаагчдад магистрын 

сургалтад, 6 албан хаагчийг мэргэшүүлэх сургалтад, 56 албан 
хаагчийг авлигын эсрэг сургалтад, бусад төлөвлөгөөт бус сургалтад 
120 гаруй албан хаагчдыг хамруулж ажилласан.  

 

7 -р зорилтын хүрээнд:  

7.1 Өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийн 
хугацаа богино болж, 
шийдвэрлэлтийн чанар, 

Дүүргийн нугийн захиргааны байгууллагуудад хандсан 
иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд  

 



үр дүн сайжирсан 
байна. 

8-р зорилтын хүрээнд:  

9.3 Эрсдлийн 
удирдлага, хяналтын 
тогтолцоо бий болсон 
байна 

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн 5 дугаар хэсгийн 5.3.4 Дүүргийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг 
сайжруулж, төсөв санхүүгийн сахилга батыг чанд мөрдүүлж 
хэвшүүлэхэд хяналт тавих 5.3.5 Дүүргийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод хяналтыг сайжруулах замаар ажлын 
байрны эмх, цэгц, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх тогтолцоонд 
бүрэн шилжүүлсэн эсэхэд хяналт тавих гэсэн заалтуудын 
хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор 2019 онд 26 аудит хийхээр 
төлөвлөснөөс Гадаадын иргэн харьяатын газрын аудитыг 
Сангийн яамнаас хийхээр болсон бөгөөд, 29, 144, 145, 165, 
189, 190, 219, 223 дугаар цэцэрлэг, 18, 32, 75, 114, 130 дугаар 
сургууль, Биеийн тамир спорт хороо, Нийгмийн даатгалын 
хэлтэс, Хөдөлмөр, Халамж үйлчилгээний хэлтэс, Ахмадын 
хороо, Байгаль хамгаалах сан, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг 
дэмжих төв, Засаг даргын Тамгын газар, Усан спорт 
сургалтын төв, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, 65 
дугаар цэцэрлэг зэрэг нийт 24 аудитыг хийж гүйцэтгэлээ. 
Хувийн хэвшлийн цэцэрлэг, сургуулиудын аудитыг 12 сард 
багтаан хийхээр удирдамж боловсруулан Засаг даргаар 
батлуулан төлөвлөгөөний биелэлтийг бүрэн хангахаар 
ажиллаж байна.  

Аудитын үр дүн 

Аудит хийсэн байгууллагуудад одоогийн байдлаар нийт 
1,933,870.3 мянган төгрөгийн 134 зөвлөмж өгч ажиллалаа. 
Өгсөн зөмлөмжийн дагуу байгууллага бүр биелэлтийг хангах 
төлөвлөгөө гарган албан тоотоор биелэлтийг авч хэрэгжилд 

 



хяналт тавьж ирлээ. 

Албаны аудиторуудтай ашиг сонирхлын зөрчлөөс хамгаалах 
гэрээ байгуулан байгууллагуудад шалгалтаар орохын өмнө 
ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн 
тохиолдолд зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл гаргуулан 
баталгаажуулж албаны шилэн дансны цахим хуудас болон 
Авилгатай тэмцэх газрын сайтад байршуулж ажиллаж байна. 

10-р зорилтын хүрээнд:  

10.1 Авилга, ёс зүйн 
зөрчилтэй холбоотой 
мэдээлэл авах арга 
хэлбэр сайжирсан 
байна 

Авилга, албан тушаалын гэмт хэрэг, ёс зүйн зөрчлийн талаар 
мэдээлэл авах 7777-1965 байнгын утсыг ажиллуулж 
хэвшүүлэн холбогдох албан тушаалтантай шууд хобож 
ажиллаж байна. 2019 оны утсаар мэдээлэл гомдол ирээгүй 
болно.  

 

10.2 Төрийн албан 
хаагчдад шударга ёсны 
үзэл санаа төлөвшсөн 
байна. 

Авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах зорилгоор 
төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалт, сурталчилгааны 
ажлыг зохион байгуулах ажлыг эрчимжүүлж дүүргийн 21 
хороодод алигын эсрэг сурталчилаагны хуудсыг тарааж, 
дүүргийн цахим хуудаст авлигыг эдээлэх утсыг нээлттэй 
байршуулж ажилласан.  

 

11-р зорилтын хүрээнд:  

11.1 Иргэдийн үнэн зөв, 
бодит мэдээлэл авах 
боломж, нөхцөл 
нэмэгдсэн байна. 

Байгуулагын үйл ажиллагаа, албан хаагчдын мэдээллийг 
нээлттэй байлгах зорилгоор дүүргийн цахим хуудаст утасны 
жагсаалтыг холбогдох албан тушаалтны нэр, албан тушаалыг 
бичиж ажилласан. Үүнд дүүргийн ЗДТГ, 21 хороод, харчяа 
хэлтэс албан, сургууль цэцэрлэгийн албан хаагчдын 
мэлдээлэл орсон болно.  

 

7. 
Дүгнэлт (ололт, 
дутагдал, анхаарах 
асуудлууд) 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой томоохон ажлуудад олон улсын 
байгууллагатай хамтран туршлага судлах, санал солилцох 
талаар Авлигатай тэмцэх газраас аливаа үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх нь нутгийн захиргааны 
байгууллагад ихээхэн туслалцаа болох юм. Олон улсын 

 



томоохон шинжээч, судлаач, хөндлөнгийн судалгаа 
шинжилгээ, сургалтыг хийлгэхэд их хэмжээний хөрөнгө 
шаардлагатай байдаг учраас дүүргийн хэмжээнд 
хэрэгжүүлэхэд хүндрэл тулгардаг.  

 

   

8. 

Төсөл, хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэгч талуудын 
хамтын ажиллагаанд 
өгөх хөндлөнгийн 
үнэлгээ 

Дүүргийн хэмжээнд хийж хэрэгжүүлэх ажлуудад АТГ, НЗДТГ 
зэрэг дээд шатны байгууллагууд хамтран ойр давтамжтай 
зөвлөмжүүдийг өгч байдаг нь дээрх  зорилтын хэрэгжилтийг 
чанартай гүйцэтгэхэд дэмжлэг болдог. 2019 оны байдлаар 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгуулагууд болон 
агентлагуудад сургалтыг давтамжтай зохион байгуулж байгаа 
явдал нь Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаанд 
ихээхэн ач холбогдолтой байна. 

 

9. 

Төсөл, 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 
үнэлгээ, 
дүгнэлт 
(өөрийн 
үнэлгээ) 

Биелэлт 
дундаж 

Зорилтын тоо 
   

 

93.5 %  11   
 

 

10. 

Төсөл, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн нэгдсэн 
үнэлгээ 
(ЗГХЭГ-ын үнэлгээ) 

Нэгдсэн үнэлгээ  

... % 
 

  
 


