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ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ АВИЛГЫН 
ЭСРЭГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Д\д 
Үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан үйл 

ажиллагаа 

 
№ 

Үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Нэг дэх үе шат                                                                                                                                                                                              
(2017-2019 он) 

Хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт 

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 

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 
 

 
 

1 

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 

 

Дүгнэлтүүд нээлттэй, ил тод болсон байх 
 

2 5 

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 

 

Нөөцийн жагсаалт, бүртгэл ил тод, 
нээлттэй болсон байх 

 

3 

4.1.1.2.нийтийн албанд томилогдох 
албан тушаалтны ёс зүй, мэдлэг, 
боловсрол, туршлага, ур чадварын 
шалгуурыг олон улсын жишигт 
нийцүүлэн шинэчлэх, албан 
тушаалтныг мэдлэг, боловсролд 
суурилсан мерит зарчмыг баримтлан 
томилох, дэвшүүлэх 

 

1 

Албан тушаалтанд тавигдах ёс зүй, мэдлэг, 
боловсрол, туршлага, ур чадварын ерөнхий болон 
тусгай  шалгуурыг үндэслэн төрийн албанд томилох, 
дэвшүүлэх  тогтолцоог бүрдүүлэх 

 

Албан тушаалтанд тавигдах ёс зүй, 
мэдлэг, боловсрол, туршлага, ур чадварын 
шалгуурыг шинэчилсэн байх 

 



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 

1 

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 

 

Өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хянан 
шалгах ёс зүйн хороо, хяналт шалгалт, 
дотоод аудитын нэгжийн үйл ажиллагааны 
үр дүн сайжирсан байх 

 

Хоёр. Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, цахим үйлчилгээг хөгжүүлж, чанар хүртээмжийг сайжруулах,  үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг 
дээдэлж, төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 

5 

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 

 
4 

 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн үр дүнг сайжруулах 

 

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтийн үнэлгээ ахисан байх 

 

6 

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

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

2-р сарын 
05-ны 
дотор 

ХАСХОМ гаргах үүрэг бүхий 
бүх албан хаагчид мэдүүлгээ 
өгч, баталгаажуулсан байна. 

7 

Авлигын эсрэг зохион байгуулсан сургалтанд нийт албан 
хаагчид болон ХАСХОМ гаргаж буй албан тушаалтнуудыг 
хамруулах 

Жилдээ Зохион байгуулагдсан 
сургалтанд хамрагдсан 
байдал,  

8 

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

Жилийн 
турш 

Хувь хүний нууцтай 
холбогдох мэдээллийн 
хадгалалт, хамгаалалтын 
баталгаатай байдал 
сайжирсан байна. 

9 

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. 

2 –р 
улиралд 

Албан хаагчдын шударга 
байдлыг нэмэгдүүлэхэд 
чиглэсэн 1-ээс доошгүй удаа 
сургалт зохион байгуулсан 
байна. 

10 

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

Жилийн 
турш 

Үйл ажиллагааны ил тод  
байдал, хүний нөөцийн ил 
тод байдлыг хангаж, цахим 
хуудас, мэдээллийн самбарт 
байршуулсан байна. 

 


