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Нэг. Шударга, хариуцлагатай, ил тод нийтийн албыг бэхжүүлэх замаар авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, төрийн жинхэнэ 
албан хаагчийн сонгон шалгаруулалт болон томилгоонд улс төрийн нөлөөллөөс ангид, мэдлэг, боловсролд суурилсан мерит зарчмыг 
хэрэгжүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 
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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 
 

 
 

Төрийн албаны зөвлөлийн 
болон салбар зөвлөлийн 
дүгнэлт, нийтийн албанд 
томилогдохоор нэр дэвшсэн 
этгээдийн Хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлэг (ХАСУМ)-ийг 
хянасан дүгнэлтийг олон 
нийтэд ил тод, нээлттэй 
болгох 

 

2019 онд 2 мэргэжилтэнг Мал үржлийн албаны дарга, Үйлдвэр, 
худалдаа үйлчилгээний албаны дарга албан тушаалд дэвшүүлэн 
томилохоор хуулийн дагуу Авлигатай тэмцэх газарт Хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг /ХАСУМ/-ийг 2019.03.27-ны 
өдрийн 01/65, 2019.08.01-ний өдрийн 01/240 албан тоотоор 
хүргүүлж, хянасан тухай дүгнэлтийг үндэслэн тухайн албан 
тушаалд томилсон. Захиргаа, аж ахуйн албаны даргын албан 
тушаалд нөөцөөс нэр дэвшсэн 1 иргэний ХАСУМ-ыг 2019.05.30-
ны өдрийн 01/151 тоотоор, ахдах нягтлан бодогч өөрийн 
хүсэлтээр чөлөөлөгдсөнтэй холбогдуулан томилохоор 1 иргэнийг 
сонгон шалгаруулж, 2019.09.06-ны өдрийн 01/256 албан тоотоор 
тус тус хүргүүлж, хянасан тухай дүгнэлтийг үндэслэн томилсон. 
ХАСУМ хянасан тухай Авлигатай тэмцэх газрын албан бичгийг 
тухай бүр мэдээллийн самбарт ил тод байршуулсан.  
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Төрийн захиргааны төв 
байгууллагын хүний нөөцийн 
жагсаалт, төрийн албанаас түр 
чөлөөлөгдсөн, Төрийн албаны 
тухай хуульд заасан 
үндэслэлээр  чөлөөлөгдсөн 
төрийн албан хаагчийн 
нөөцийн бүртгэлийг ил тод, 
нээлттэй болгох 

 

Аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд төрийн 
жинхэнэ албанаас чөлөөлөгдсөн нөөцөд бүртгэлтэй албан 
хаагчийн судалгаа, төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхэлж байгаа 
албан хаагчийн нөөцийн бүртгэлийн жагсаалтыг гаргаж 
хүргүүлсэн. Хуульд заасан үндэслэлээр чөлөөлөгдөж нөөцөд 
бүртгэгдсэн 1 төрийн албан хаагч байгаа болно. Тус газрын 2 сул 
орон тоог холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар зөвлөлд хүргүүлж, Төрийн албаны зөвлөлийн 
www.сsc.gov.mn хаягт байршуулан нийтэд зарлуулсан.  

 

100 

3 
4.1.1.2.нийтийн албанд 
томилогдох албан 
тушаалтны ёс зүй, мэдлэг, 

Албан тушаалтанд тавигдах ёс 
зүй, мэдлэг, боловсрол, 
туршлага, ур чадварын 

Нийтийн албанд томилогдох албан тушаалтны ёс зүй, мэдлэг, 
боловсрол, туршлага, ур чадварын шалгуурыг албан тушаалын 
тодорхойлолтонд нэг бүрчлэн тусгаж, Төрийн албаны зөвлөлийн 
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http://www.сsc.gov.mn/


боловсрол, туршлага, ур 
чадварын шалгуурыг олон 
улсын жишигт нийцүүлэн 
шинэчлэх, албан 
тушаалтныг мэдлэг, 
боловсролд суурилсан 
мерит зарчмыг баримтлан 
томилох, дэвшүүлэх 

 

ерөнхий болон тусгай  
шалгуурыг үндэслэн төрийн 
албанд томилох, дэвшүүлэх  
тогтолцоог бүрдүүлэх 

 

2019.11.04-ны өдрийн 249 дүгээр тогтоолоор зөвшөөрөл 
олгосныг үндэслэн тус газрын даргын 2019 оны 11 сарын 11-ны 
өдрийн А/33 дугаар тушаалаар албан тушаалын тодорхйлолтыг 
баталсан. 2019 онд тухайн албан тушаалтанд тавигдах ёс зүй, 
мэдлэг, боловсрол, туршлага, ур чадварын шалгуурыг хангасан 
2 албан хаагчийг дэвшүүлэн томилж, 2 албан хаагчийг шинээр 
томилсон. Албан тушаалын тодорхойлолтод тусгасан мэдлэг, 
боловсрол, туршлага, ур чадварын шаардлага хангаагүй хүн 
томилсон зөрчил гараагүй.  

4 

4.1.1.7 Нийтийн албан 
тушаалтанд холбогдох 
авлига, ашиг сонирхол, ёс 
зүйтэй холбоотой гомдол, 
мэдээллийг хүлээн авах, 
хянан шалгах, хариуцлага 
хүлээлгэх арга хэлбэрийг 
тодорхой болгож, дотоод 
хяналтын тогтолцоог 
бүрдүүлэх 

Албан тушаалтанд холбогдох 
авлига, ашиг сонирхол, ёс 
зүйтэй холбоотой өргөдөл, 
гомдол, мэдээллийг хүлээн 
авах, хянан шалгах, 
хариуцлага хүлээлгэх үйл 
ажиллагааг шинэ арга хэлбэрт 
шилжүүлэх,  дотоод хяналтын 
тогтолцоог бүрдүүлэх 

 

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн 
дүрэм”-ийг албан хаагчдад танилцуулж, гарын үсэг зуруулж, 
дотоод сургалтаар мэдээлэл өгч, гарын авлага тараасан. 
Шинээр томилогдсон албан хаагчийг ажлын байранд 
дадлагажуулах хүрээнд хууль, дүрэм журмыг судлуулахаар 
“Журмын хавтас”-ыг танилцуулан уншуулж судлуулах ажлыг 
зохион байгуулж байна. Байгууллагын Ёс зүйн зөвлөлийг 
шинэчлэн байгуулсан. Ёс зүйн дүрэм,  төрийн албан хаагчийн 
хувцаслалт, мэндлэх хүндлэх ёс,  Авилгаас урьдчилан 
сэргийлэх, ЭБАТ мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах тухай 
сургалт зохион байгуулсан. Шинээр томилогдсон албан хаагчдад 
Байгууллагын дотоод журам, ёс зүйн дүрэм, Төрийн албаны 
хууль танилцуулж, ёс зүйн талон нэвтрүүлснээр албан 
тушаалтанд холбогдох авлига, ашиг сонирхол, ёс зүйтэй 
холбоотой өргөдөл, гомдол гараагүй. 
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Хоёр. Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, цахим үйлчилгээг хөгжүүлж, чанар хүртээмжийг сайжруулах,  үйлчлүүлэгчийн 
эрх ашгийг дээдэлж, төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 
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4.1.10.1.Авлигын нийгмийн 
хор аюулыг ухуулан 
таниулах, авлигыг үл 
тэвчих үзлийг 
төлөвшүүлэхэд иргэн, 
төрийн болон төрийн бус 
байгууллагын оролцоог 
хангах арга хэмжээг үе 
шаттай хэрэгжүүлэх 

 
 Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн үр дүнг 
сайжруулах 

Байгууллагын 2019 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг 6 зорилго, 10 арга  арга хэмжээний хүрээнд 
боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлсэн. Үр дүн:  

- Төрийн албан хаагчтай холбоотой гомдол гараагүй.  
- Соён гэгээрүүлэх мэдээлэл сургалтаар Авлигын 

эсрэг хууль, ёс зүйн дүрэм, ашиг оснирхлын 
зөрчлөөс ангид байх мэдлэг мэдээлэлтэй болсон.  

- Төрийн албан хаагчид шударга ёс зүйтэй ажиллахаа 
илэрхийлсэн Батламж үйлдсэн  

 



- ХАСХОМ хуулийн хугацаанд үнэнэ зөв гаргасан.  
- ХАСУМ хянуулаагүй томилогдсон зөрчил гараагүй.  
- Байгууллагын үйл ажиллагааны, хүний нөөцийн, 

санхүүгийн, худалдан авах ажиллагааны ил тод 
байдлыг бзрэн хангаж ажилласан.  

6 

Авлигын эсрэг хууль, 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангах ХАСХОМ-ийн 
мэдүүлгийг бүртгэх, 
хадгалах талаар 

ХАСХОМ-ийг хуулийн 
хугацаанд гаргуулан авч, 
бүртгэж, мэдээллийн санд 
оруулан баталгаажуулах 

2019 онд ХАСХОМ гаргах албан хаагчдын жагсаалтыг гаргаж, 3 
албан хаагчаас ХАСХОМ гаргуулан хуулийн хугацаанд нь хүлээн 
авч, баталгааны маягт дээр гарын үсэг зуруулан 
баталгаажуулсан. ХАСХОМ тайлан, мэдээг 2019.02.15-ны өдөр 
аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтэст хүргүүлсэн. Нийтийн 
албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 4 албан хаагчийн Хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг  АТГ-т хүргүүлж, 
хянуулсан. Хуулийн дагуу 30 хоногийн дотор ХАСХОМ-ийг 
гаргуулан хяналт тавьж, баталгааны хуудсаар баталгаажуулсан. 
Байгууллагын удирдлага шийдвэр гаргах, гэрээ байгуулахад 
ашиг сонирхлын зөрчилгүй мэдэгдэл, тайлбар гаргаж хэвшсэн. 
2019 оны 11 сарын байдлаар 12 мэдэгдэл, тайлбар гаргасныг 
бүртгэсэн. Хуулийн дагуу хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргасан 
болон мэдэгдэл, тайлбар гаргасан, урьдчилсан мэдэүүлэг 
хянуулсан мэдээллийг байгуулагын мэдээллийн самбарт ил тод 
байршуулсан.   
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Авлигын эсрэг зохион 
байгуулсан сургалтанд нийт 
албан хаагчид болон ХАСХОМ 
гаргаж буй албан 
тушаалтнуудыг хамруулах 

ХХААХҮЯ, Авлигатай тэмцэх газар, Удирдлагын академи, 
аймгийн ЗДТГазар, Онцгой байдлын газар,  Төрийн албаны 
зөвлөл зэрэг байгууллагаас зохион байгуулсан 20 удаагийн 
сургалтанд газрын 14 албан хаагчид бүрэн хамрагдав.  
 
 “Авилгын эсрэг хууль”, “Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, гаргагчдад 
зөвлөмж”, “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хууль”-ийн 3 дугаар бүлгийн “Албан тушаалтанд 
тавигдах хориглолт, хязгаарлалт”, ”Хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлгийн цахим систем”-ийн талаар гарын авлага 
хийж тарааж, 3 удаа сургалт зохион байгуулж, 4 төрлийн гарын 
авлага тараасан.  

100 
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Хувь хүний нууцтай холбогдох 
мэдээлэл, ХАСХОМ болон 
бусад мэдээллийг цоожтой 
шүүгээнд тусгайлан хадгалж, 
мэдээллийн хамгаалалтын 
баталгааг хангах 

Төрийн албан хаагчдын ХАСХОМ, хувийн хэрэг зэрэг 
материалыг цоожтой шүүгээнд хадгалж, мэдээллийн нууцлалыг 
ханган ажиллаж байна.   
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Байгууллагын удирдлагын 
авилгатай тэмцэх хүсэл, 

эрмэлзлэл 
 

Албан хаагчдын шударга 
байдлыг нэмэгдүүлэхэд 
чиглэсэн арга хэмжээ 
/шударга ёс, ёс зүй, 
сонирхлын зөрчлийн талаархи 
сургалт, хэлэлцүүлэг, 
ярилцлага, зөвлөмж өгөх г.м/ 
зохион байгуулах. 

Төрийн албаны хаагчийн сургалт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний дагуу байгууллагын дотоод сургалтыг 23 удаа, 26 
сэдвээр хийсэн. Сургалт арга хэмжээ бүрд оролцоог хангаж 
бүртгэл хөтөлж, гарын авлага тараасан.   
Байгууллагын дотоод сургалтын арга хэмжээ:  Ажлын бүтээмж 
дээшлүүлэх хэлэлцүүлэг, Мэндлэх хүндлэх ёс, Албан хэрэг 
хөтлөлтийн стандарт, архивын нөхөн бүрдүүлэлт, Хувцаслалт, 
Эерэг хандлага, харилцаа, цахимд мэдээлэл байршуулах, 
Идэвхижүүлэлт, Малчинд туслах өдөр, Малын генетик нөөцийн 
тухай хууль, Ээмэгжүүлэлт бүртгэлжүүлэлт,  малчин мал бүрхий 
этгээдэд урамшуулал олгох тухай, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний 
албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, Авилгаас урьдчилан сэргийлэх, 
ЭБАТ-ны мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах тухай, 
Хөдөлмөрийн тухай хууль, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах журам, санхүүгийн анхан 
шатны баримт бичгийн бүрдүүлэлт, Статистикийн мэдээ тайланд 
анхаарах асуудал,Засгийн газрын 2018 оны 258-р тогтоолын 
хэрэгжилт зэрэг сэдвээр зохион байгуулж бүх албан хаагчид 
хамрагдсан.  

- Ёс зүйн талон нэвтрүүлсэн. 
- Сахилга хариуцлагын Батламж үйлдсэн.  
- Талархлын өдөр, ажлын бүтээмж дээшлүүлэх сургалт 

зохион байгуулсан. 
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Аймгийн Засаг даргын 2017 
оны А\264 тоот захирамжийн 
11 дүгээр хавсралтыг мөрдөж, 
тайлагнах. 

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/264 дүгээр захирамжийн 11 
хавсралтын “Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг 
тайлагнах хүснэгт”-ийн дагуу 11 зорилтын 23 арга хэмжээг 
байгууллагын мэдээллийн самбар, цахим хуудсанд тухай бүр 
байршуулдаг. Байгууллагын ил тод байдлыг хангах хүрээнд 

100 



хүний нөөц, санхүү, үйл ажиллагааны, авлигын эсрэг үйл 
ажиллагаа, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, мэдээ 
мэдээллийн 6 самбар, www.uhaag.gs.gov.mn цахим хуудсанд ил 
тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу мэдээ, мэдээллийг  
тухай бүр шинэчлэн  байршуулсан. 
Цаг үеийн үйл явдлын талаар аймгийн цахим хуудсанд 20, 
байгууллагын цахим хуудсанд 83 мэдээлэл, facebook-т 150 
мэдээлэл байршуулсан. 
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ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ ХАРИУЦСАН 

МЭРГЭЖИЛТТЭН                                              С.МӨНХЖАРГАЛ 

 
 

Д/д Арга хэмжээний тоо Бүрэн хэрэгжсэн  

Үүнээс 

БИЕЛЭЛТИЙН 
ДҮН /хувь/ Хэрэгжих 

шатанд 
Хэрэгжилт 
хангалтгүй 

Хэрэгжээгүй 
Хэрэгжилтийг 

тооцох хугацаа 
болоогүй 

1 10 арга хэмжээ 100 - - - - 100 

http://www.uhaag.gs.gov.mn/

