
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2021 ОНД 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ  

Хөтөлбөрийн зорилго: 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. 
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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 : 

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 

1 

Төрийн албаны 
зөвлөлийн болон 
салбар зөвлөлийн 
дүгнэлтийг орон 

нутгийн албан ёсны 
вэб сайт болон 
байгууллагын 

мэдээллийн самбарт 
тухай бүр байршуулах 

Дүгнэлтү
үд 

нээлттэй, 
ил тод 
болгох 
ажил 

хэвшсэн 
байх 

Төрийн  
албаны 
салбар 

зөвлөлийн 
нарийн 
бичиг, 

байгууллагы
н хүний 

нөөц 
хариуцсан 

албан 
тушаалтан 

2021 оны байдлаар аймгийн төрийн 
албаны салбар зөвлөлөөс дүгнэлт 
гараагүй болно. Дүгнэлт гарсан 
тохиолдолд мэдээллийн самбар 
болон албан ёсны сайтад 
байршуулж хэвшсэн. Нийтийн 
албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн  
этгээдүүдийн хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлэг(ХАСУМ)-ийг хянасан  
дүгнэлт АТГ-ын албан тоотоор  
ирсэнийг байгууллагын мэдээллийн 
самбарт тухай  бүр тогтмол 
байршуулж хэвшсэн ба орон нутгийн  
албан ёсны вэб сайт                  / 
sukhbaatar.gov.mn  

100 
хувь 
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  Нийтийн албанд 
томилогдохоор нэр 
дэвшсэн этгээдийн 
Хувийн ашиг 
сонирхлын  
урьдчилсан  мэдүүлэг 
(ХАСУМ)-ийг хянасан 
дүгнэлтийг орон 
нутгийн албан ёсны 
вэб сайт болон 
мэдээллийн самбарт 
тухай бүр байршуулах 

Дүгнэлтү
үд 

нээлттэй, 
ил тод 
болгох 
ажил 

хэвшсэн 
байх 

ХЭЗХ, 
салбар 

ЭБАТ-ууд 

хэвийн ажиллаж эхэлсэн 2021 оны 9 
дүгээр сараас эхлэн  тус сайтын Ил 
тод байдал зэсний Авлигын эсрэг 
үйл ажиллагаа хэсэгт тогтмол 
байршуулж байна.   

 

 

2 

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 
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Аймгийн ЗДТГ-ын 
хүний нөөцийн 
жагсаалт, төрийн 
албанаас түр 
чөлөөлөгдсөн, Төрийн 
албаны тухай хуульд 
заасан үндэслэлээр  
чөлөөлөгдсөн төрийн 
албан хаагчийн 
нөөцийн бүртгэлийн 
жагсаалтыг тогтмол 
шинэчлэн мэдээллийн 
самбарт байршуулах  

Нөөцийн 
жагсаалт, 
бүртгэл 
ил тод, 

нээлттэй 
болгох 
ажил 

хэвшсэн 
байх 

ТАСЗ 

2021 оны 03 дугаар сарын 12, 13-ны 
өдрүүдэд  Төрийн албаны ерөнхий 
шалгалтыг амжилттай зохион 
байгуулсан. Шалгалтанд нийт 264 
иргэн бүртгүүлсэн. Үүнээс 232 иргэн 
шалгалтанд орсон бөгөөд 79 иргэн 
тэнцэж төрийн жинхэнэ албаны 
нөөцөд бүртгэгдсэн байна.  
Шалгалтын явцыг бүхэлд камераар 
хянах, мөн бүх явцыг бичлэг хийж 
хадгалах, ковид -19 цар тахалтай 
холбогдуулан эрүүл ахуй, халдвар 
хамгааллын дэглэм сахих зэрэг  
бэлтгэл зохион байгуулалтын үйл 
ажиллагааг дээд зэргээр ханган 
ажилласан. Шалгалтын явцад ямар 
нэг гомдол маргаан, алдаа дутагдал 
гараагүй болно. Хүний нөөцийн 
нэгдсэн судалгаа гаргаж, дашбоард 
бэлтгэн чөлөөлөгдсөн албан 
хаагчийн мэдээллийг  байгууллагын 
мэдээллийн самбарт тогтмол 
байршуулж хэвшсэн.Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2019 оны 17 дугаар 
тогтоол “Төрийн жинхэнэ албаны 
нөөц бүрдүүлэх журам” –ын дагуу 
Төрийн жинхэнэ албанаас 
чөлөөлөгдсөн иргэдийн нөөцийг 
бүрдүүлэн ажиллаж байна. Эдгээр 

70 
хувь 



орон тооны албан тушаалын 
тодорхойлолтыг Төрийн албаны 
зөвлөлөөр хянан батлуулсаны 
үндсэн дээр сонгон шалгаруулалт 
зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг 
ханган ажиллаж, нөөцийн бүртгэлийг 
сайтад засвар, шинэчлэл хийгдэж 
байгаатай холбоотой байгууллагын 
мэдээллийн самбарт байршуулж 
байгаа ба холбогдох албан 
тушаалтан шинэчлэх сайтад 
мэдээллээ байршуулахаар бэлтгэж 
байгаа болно. 



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 

3 

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

 
 
 
 
 
 
 
4 

Албан тушаалтанд 
тавигдах мэдлэг, 
боловсрол, мэргэжил, 
мэргэшил, ур чадвар, 
туршлагын ерөнхий 
болон тусгай 
шалгуурыг үндэслэн 
ажлын байрны сул 
орон тоо гарсан 
тохиолдолд томилох 
үйл ажиллагааг 
холбогдох хууль, 
тогтоомжийн хүрээнд 
зохион байгуулах   

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

ур 
чадварын 
шалгуурыг 

хууль, 
тогтоомжий
н хүрээнд 

сонгон 
шалгаруул

ж, 
томилсон 

байна. 

ТАСЗ, ТЗУХ 

2021 оны эхний хагас жилд төрийн 

жинхэнэ албаны удирдах албан 

тушаалын 4 ажлын байрны тусгай 

шалгалтыг  зарлаж, албан 

тушаалтанг томилсон. Гүйцэтгэх 

албан тушаалын 40 ажлын байрны 

тусгай шалгалтыг зохион 

байгуулахад 20 иргэн  шалгалтанд 

хамрагдсанаас 14 иргэн шалгалтанд 

тэнцэж, холбогдох албан тушаалд 

томилогдсон байна. Одоогоор 

төрийн жинхэнэ албаны удирдах 

албан тушаалын 7, төрийн 

үйлчилгээний удирдах албан 

тушаалын 5, төрийн жинхэнэ албаны  

дэс түшмэлийн 27, туслах 

түшмэлийн 22 ажлын байрны тусгай 

шалгалтыг зарлуулахаар захиалгыг 

Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлээд 

байна.   Төрийн үйлчилгээний 

байгууллагын төсвийн шууд 

захирагчийн сонгон шалгаруулах 

шинэчилсэн журмын дагуу 6 сумын 

сургууль, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн 

ажлын байрны тусгай шалгалтыг 

зохион байгуулж, 2 сургууль 3 

цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ажлын 

байранд удирдах албан тушаалтан 

томилогдохоор болсон. Одоогоор 

төрийн үйлчилгээний удирдах албан 

тушаалтан төсвийн шууд 

захирагчийн 5 ажлын байрны тусгай 

шалгалтыг зохион байгуулахаар 

захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлд 

хүргүүлээд байна.  

70 
хувь  
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Байгууллагын хүний 
нөөцийн ил тод 
байдлыг ханган ажлын 
байрны сонгон 
шалгаруулалтын 
талаарх мэдээллийг 
нээлттэй ил тод 
байршуулж, 
мэдээллийг тогтмол 
шинэчилж, иргэд 
танилцах боломжоор 
хангах  

Нөөцийн 
жагсаалт, 
бүртгэл 

нээлттэй ил 
тод байлгах 

ажил 
хэвшсэн 
байна. 

ТАСЗ, ТЗУХ 

Байгууллагын хүний нөөцийн ил тод 
байдлыг ханган ажлын байрны 
сонгон шалгаруулалтын талаарх 
мэдээллийг нээлттэй ил тод 
байршуулж, мэдээллийг тогтмол 
шинэчилж, иргэд танилцах 
боломжоор хангах талаар сайт 
ажиллахгүйн улмаас зөвхөн 
мэдээллийн самбарт байршуулан 
ажиллаж байна.  

 

 

 
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 
 

4 

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  
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Албан тушаалтанд 
холбогдох авлига, 
ашиг сонирхол, ёс 
зүйтэй холбоотой 
өргөдөл, гомдол, 
мэдээллийг хүлээн 
авах, хянан шалгах, 
хариуцлага хүлээлгэх, 
тайлан мэдээг 
холбогдох 
байгууллагуудад 
хугацаанд нь хүргүүлэх  

Өргөдөл, 
гомдол, 

мэдээлли
йг хянан 
шалгах 
ёс зүйн 
хороо, 
хяналт 

шалгалт, 
дотоод 

аудитын 
нэгжийн 

үйл 
ажиллага

аны үр 
дүн 

сайжирса
н байх 

Төрийн 
албаны 
салбар 
зөвлөл, 
ТЗУХ, 

 

Төрийн албаны салбар зөвлөлд  
2021 оны төрийн захиргааны албан 
хаагчийн ёс зүйн зөрчилтэй 
холбоотой 1 өргөдөл гомдлын 
мөрөөр холбогдох албан 
тушаалтанд сахилгын арга хэмжээ 
тооцсон.  Тамгын газрын Ёс зүйн 
зөвлөлийг 2021 оны А/14 тушаалаар 
5 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн 
байгуулсан. Тус зөвлөл нь 2021 онд 
12 арга хэмжээг  хэрэгжүүлэхээр  
төлөвлөн хэрэгжилтийг зохион 
байгуулан ажиллаж байна. Уг 
төлөвлөгөөний хүрээнд Тамгын 
газрын албан хаагчдад Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 
дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
захиргааны болон үйлчилгээний 
албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг 
танилцуулан, гарын үсэг зуруулан 
баталгаажуулсан. Мөн “Төрийн 
захиргааны болон үйлчилгээний 
албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн 2 
дугаар зүйлд заасан Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг 
тусгасан постэр бэлтгэн өрөө бүрт 
байршуулан ажиллалаа. “Иргэдээс 

100 
хувь  
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Аймгийн ЗДТГ-ын      
7051-0111 утсаар 
болон бусад 
мэдээллийг эх 
сурвалжаар иргэдээс 
ирүүлсэн санал хүсэлт, 
өргөдөл гомдлыг 
шуурхай авч, хуулийн 
хугацаанд барагдуулах  



төрийн байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргасан өргөдөл, 
гомдол шийдвэрлэх тухай” хууль, 
Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар 
тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий 
сайдын 2007 оны 08 тоот албан 
даалгаврын дагуу аймаг, сумдын 
Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн 
Засаг даргын эрхлэх асуудлын 
хүрээний агентлагуудаас ирүүлсэн 
өргөдөл гомдолын тайланг  нэгтгэн 
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт 
хүргүүлсэн. Нийт 4302 өргөдөл 
гомдол ирсний 4064 өргөдөл, 
гомдлыг хуулийн хугацаанд 
шийдвэрлэсэн  бөгөөд шийдвэрлэлт 
94.4  хувийн үзүүлэлттэй байна. 

 

4.1.1.10.Нийтийн 
албаны сургалтын 
институт байгуулах, 
албан тушаалтныг 
давтан сургах 
боломжийг 
бүрдүүлэх 

5 

Төрийн албаны бүх 
чиглэлээр богино 
хугацааны болон 
давтан сургалт явуулах  
нийтийн албаны 
сургалтын институт 
байгуулах 

 
8 

Төрийн албан хаагчдыг 
сургах, давтан сургаж 
мэргэшүүлэх сургалтыг 
холбогдох 
байгууллагтай хамтран 
зохион байгуулах 

Удирдамж, 
хөтөлбөрий

н 
хүрээнд 
төрийн 
албан 

хаагчид 
сургалтанд 
хамрагдсан 

байна. 

ТАСЗ, ТЗУХ 

5 сум 15  байгууллагын Төрийн 
жинхэнэ албан хааагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
боловсруулах арга зүйн сургалт 
хийж, хагас жилээр гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний аргачлалд хяналт 
тавин ажиллаж байна.  Сургалтын 
төлөвлөгөөг албан хаагчдын 
сургалтын хэрэгцээ тодорхойлох 
судалгааны дүгнэлтэд үндэслэн 
боловсруулсан. Төрийн албаны 
зөвлөлөөс 4 дэхь өдөр бүр зохион 
байгуулдаг цахим сургалтад албан 
хаагчдыг хамруулан Хамтдаа 
ургашилъя чаленж хөтөлбөрт албан 
хаагчдыг оролцуулсан.  

100 
хувь  

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

       
 

4.1.2.1.төрийн 
үйлчилгээг иргэнд 
цахим хэлбэрээр 
хүргэх тогтолцоог 

6 
Төрийн үйлчилгээний 
нэгдсэн сүлжээ бий 
болгож, бэхжүүлэх  

 
 

9 

Аймгийн шүүх, Улсын 
бүртгэлийн хэлтэс,  
"Гэрэгэ систем"-ийн 
киоск машин 

Киоск 
машинта
й болсон 

эсэх, 

ХЭЗХ 

Аймгийн шүүх, Улсын бүртгэлийн 
хэлтэс,  "Гэрэгэ систем"-ийн киоск 
машин суурилуулах талаар аймгийн 
ЗДҮАХөтөлбөрт тусгасан ба 

100 
хувь  



бүрдүүлэн, цахим 
үйлчилгээний 
нэгдсэн сүлжээ бий 
болгож, бэхжүүлэх 

суурилуулах Киоск 
машинаа

р 
үйлчилгэ
э авсан 

иргэдийн 
тоо 

УБХэлтсийн киоск машины 
хөрөнгийг аймгийн Засаг даргын үйл 
ажллагааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
зардлаас 3.5 сая төгрөг 
шийдвэрлэж, киоск машиныг 
худалдан авч суурилуулж, иргэдэд 
үйлчилгээ үзүүлэхэд бэлэн болоод 
байна. 
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Sukhbaatar.mn болон 
сумдын вэб сайтыг 
шинэчлэн, төрийн 
байгууллагуудын 
дотоод үйл 
ажиллагааны 
удирдлагын  нэгдсэн 
системийг нэвтрүүлэх 

Удирдлаг
а 

мэдээлли
йн 

нэгдсэн 
систем 

нэвтрүүл
сэн 

захиргаа
ны 

байгуулл
агын 
эзлэх 
хувь 

ТЗУХ 

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 
А/115 
дугаар захирамжаар 
sukhbaatar.gov.mn 
сайтыг шинэчлэх тендерт “Номадик 
контент” 
ХХК шалгарч гэрээ байгуулж ажлын 
даалгавар, вэб дизайныг баталж вэб 
хөгжүүлэлтийн шат дуусах шатандаа 
явж 
байгаа ба ажил хүлээлцэх сүүлийн 
хугацаа 
7-р сарын 2-ны өдөр байсан боловч 
2021 оны 9 дүгээр сард 
ашиглалтанд орсон.  
ERP системийг нэвтрүүлэх талаар 
аймгийн 
хэмжээний бүх төрийн 
байгууллагуудаас 
байгууллагын болон админ албан 
хаагдчын 
судалгаа авч судалгааны дагуу 
байгууллагуудад системийн 
ашиглалтын 
талаар танхимын болон онлайн 
сургалтыг 
зохион байгуулж аймгийн хэмжээний 
122 
төрийн байгууллага уг системд 
нэвтэрч ашиглаж эхэлсэн ба албан 
ёсны сайтын шинэчлэлийн ажил 
дууссан ба дотооддоо хөгжүүлэлт 
хийх, мэдээллүүдээ тавих зэрэг 

70 
хувь  



сайжруулалтын ажлуудыг хийгдэж 
байгаа болно. 
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Иргэд албан 
байгууллагын 
хүсэлтийн дагуу цахим 
болон цаасан суурьтай 
баримтаас архивын 
лавлагаа, хуулбарыг 
олгох  

Иргэд, 
байгуулл

ага 
мэдээллэ

эр 
хангагдса
н байна.  

Архивын 
тасаг  

Иргэд албан байгууллагын 
хүсэлтийн дагуу цахим болон цаасан 
суурьтай баримтаас архивын 
лавлагаа 318, хуулбар 282 
давхардсан тоогоор 600 иргэнд 
үйлчилсэн байна. 

 

70 
хувь 

4.1.2.4.эрсдэлд суур- 
илсан төрийн хяналт 
шалгалт болон аж 
ахуйн нэгжийн 
дотоод хяналтыг 
бэхжүүлэх, хяналт 
шалгалтын 70 хувийг 
урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор зохион 
байгуулах, чиглэлийг 
цөөрүүлэх замаар 
төрийн хяналт 
шалгалтын 
тогтолцоог 
сайжруулах 

7 

Хяналт шалгалтын 70 
хувийг урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор 
зохион байгуулах, 
хяналт шалгалтын 
чиглэлийг цөөрүүлэх 
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Хяналт шалгалтын 70 
хувийг урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор 
зохион байгуулах, 
хяналт шалгалтын 
чиглэлийг цөөрүүлэх 
зарчмыг баримтлан 
үйл ажиллагааг 
төлөвлөх  

Хяналт, 
шалгалт
ын тоо 
хэмжээ 
буурч, 

урьдчила
н 

сэргийлэ
х 

чиглэлээ
р зохион 
байгуула
х ажлын 
чанар, 

тоо 
хэмжээ 

нэмэгдэх 

Аймгийн 
МХГ, СХАА, 

ХШҮДАХ 
СТСХ 

ЗГ-ын 206 дугаар тогтоолд үндэслэн 
аймгийн Засаг даргын 2021 оны 
А/343 -р захирамжаар нутгийн 
захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ хийх журмыг шинэчлэн 
баталсан бөгөөд тус журамд ХШҮ 
хийх чиглэл, шалгуурыг оновчтой 
тодорхой болгож давхцалыг арилган 
тоог цөөлсөн. 

70 
хувь 

4.1.2.7.төрийн 
үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжид 
хөндлөнгийн үнэлгээ 
хийх, албан хаагчийн 
үйл ажиллагааг 
иргэн үнэлэх 
тогтолцоог 
нэвтрүүлж, 
үйлчилгээг 
сайжруулах 

8 

Төрийн үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжинд 
хөндлөнгийн үнэлгээ 
хийлгүүлэх 
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Хэрэглэгчийн үнэлгээг 
Засгийн газрын хэрэг 
эрхлэх газрын даргын 
баталсан ерөнхий 
удирдамжийн дагуу 
сумд, агентлагийн 
түвшинд хөндлөнгийн 
байгууллагаар 
гүйцэтгүүлэх 

Үнэлгээг 
хийлгэж 
хэвшсэн 
байна. 

ХШҮДАХ 

ЗГ-ийн 206 тогтоолоор баталсан 
журмын 9.6 зүйлд зааснаар ЗХЭГ-
аас нэгдсэн байдлаар зохион 
байгуулдаг болсон. Үүний зэрэгцээ 
орон нутгаас өөрийн санал 
санаачлагаар хэрэглэгчийн үнэлгээ 
зохион байгуулахаар төлөвлөсөн 
боловч Ковид-19 цар тахлын улмаас 
зохион байгуулагдаагүй байна. 

40 
хувь 

Гурав. Төсөв, санхүү, аудитын үйл ажиллагааны удирдлага, хяналтыг сайжруулах, ил тод байдлыг хангах, төсвийн хөрөнгө,  гадаадын зээл, тусламжийг үр 
ашигтай, зориулалтын дагуу зарцуулах, хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 

4.1.3.1 .Улсын болон 
орон нутгийн төсөв, 

9 
Гадаадын зээл 
тусламж, Орон нутгийн 

 
 

Гадаадын зээл 
тусламж, Орон нутгийн 

Хөрөнгө 
оруулалт, 

СТСХ Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
100 
хувь 



санхүүгийн 
удирдлагын 
тогтолцоог 
сайжруулах, ил тод, 
нээлттэй, 
хариуцлагатай байх  
зарчмыг мөрдүүлэх 

хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжих 
хөрөнгө оруулалт болон 
төсөл, хөтөлбөр,  арга 
хэмжээ бүрийн явц, 
гүйцэтгэлийг 
цахимаар хянах орчныг 
бүрдүүлж, нээлттэй, ил 
тод болгох, мэдээллийг 
сайжруулах  
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хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжих 
хөрөнгө оруулалт 
болон төсөл, хөтөлбөр,  
арга хэмжээ бүрийн 
явц, гүйцэтгэлийг орон 
нутгийн 
sukhbaatar.mn болон 
холбогдох бусад 
сайтад байршуулах  

төсөл, 
хөтөлбөр
ийн явц, 

гүйцэтгэл
ийг 

цахимаар 
хянах 

боломжи
йг 

судалж, 
хэрэгжүү

лсэн 
байх  

хөрөнгөөр 2021 онд хэрэгжүүлж буй 

67 төсөл арга хэмжээний 4.8 тэрбум 

төгрөгийн гүйцэтгэлтэй буюу 

хэрэгжилт 44%- , улсын төсвийн 

хөрөнгө оруулалтаар эрх шилжин 

хэрэгжиж буй 16 төсөл арга 4.5 

тэрбум төгрөгийн санхүүжилт 

олгогдсон  буюу 38.7%-ийн 

гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. 

Хөрөнгө оруулалтын явц, 

сахүүжилтийн мэдээллийг улсын 

төсвийн хөрөнгө оруулалтын 

publicinvestment.gov.mn, шилэн 

дансанд хуулийн хугацаанд 

байршуулж хэвшсэн. 

4.1.3.4. төсвийн төсөл 
хэлэлцэхэд олон 
нийтийн оролцоог 
хангах 

10 

Орон нутгийн төсвийн 
төслийн талаар 
хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, 
төсвийн төсөлд олон 
нийтийн саналыг авч 
тусгах  

 
 
 
 
15 

Орон нутгийн төсвийн 
төслийн талаар 
хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, 
төсвийн төсөлд олон 
нийтийн саналыг авч 
тусгах  

Төсвийн 
төсөлд 
олон 

нийтийн 
саналыг 
тусгаж 

хэвшсэн 
байх 

СТСХ 

Сайтын шинэчлэлийн улмаас 
сайтаар мэдээлэл хүргэж 
ажиллаагүй ба иргэдийн дунд цар 
тахлын улмаас хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэгслээр дамжуулан мэдээлэл өгч 
ажилласан. 

70 
хувь 

11 

Орон нутгийн төсвийн 
төсөлд санал авах 
хэлэлцүүлгийн талаар 
Засгийн газрын 
www.iltod.mn, 
www.shilendans.com 
цахим хуудас болон 
бусад мэдээллийн 
хэрэгслээр  иргэд, олон 
нийтэд мэдээлэл хүргэх  

 
 
 
 
16 

Орон нутгийн төсвийн 
төсөлд санал авах 
хэлэлцүүлгийн талаар 
sukhbaatar.mn  цахим 
хуудас болон бусад 
мэдээллийн 
хэрэгслээр  иргэд, 
олон нийтэд мэдээлэл 
хүргэх  

Төсвийн 
төсөл 

хэлэлцэх
эд олон 
нийтийн 
оролцоог 
хангасан 

байх 

СТСХ 

2022 оны төсвийн төсөл 
боловсруулахад иргэдийн оролцоог 
хангах , санал асуулгыг зохион 
байгуулах талаар АЗД-ын 2021 оны  
06 сарын 17-ны А/372 тоот 
захирамжаар ажлын хэсэг 
томилогдсон. Ажлын хэсэг 1 удаа 
хуралдсан бөгөөд ковидын нөхцөл 
байдлаас шалтгаалан тухай ажил 
удаашралтай явагдаж байна. 

40 
хувь 

Гурав. Худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, үр ашигтай, шударга, ил тод, нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлж, хяналт, 
хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 

 
4.1.4.3.худалдан авах 

12 
 

 

 
 

Тендерийн баримт 
бичиг, тендер 

Төлөвлөл
т 

ХОХБТХ,Ор
он нутгийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

tender.gov.mn сайтад зарлагдаж буй 
70 

хувь 

http://www.iltod.mn/
http://www.shilendans.com/


ажиллагааны бодлого, 
төлөвлөлтийг 
сайжруулж, ил тод 
болгох, олон нийтээр 
урьдчилан 
хэлэлцүүлэх эрх зүйн 
орчинг бүрдүүлэх; 
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шалгаруулалтыг 
явуулах журам болон 
тендерийн урилгыг 
хуульд заасны дагуу 
хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр нийтэд 
мэдээлж, цахим 
хуудаст байршуулан 
тогтмол шинэчилж 
байх 

сайжирч, 
ил тод 
байдал 

сайжирса
н байна. 

өмчийн 
газар 

тендерийн урилга, үр дүнг оруулж 

мөн shilendans.mn сайт болон Орон 

нутгийн өмчийн газрын пэйж хуудас 

болон sukhbaatar.mn сайтад  

холбогдох мэдээллийг бүрэн оруулж 

байна.    

 

 
Худалдан авах 
ажилла-гаанд хийсэн 
аудитын тайлан, 
дүгнэлт болон бусад 
хяналт, шалгалтын 
дүнг байгууллагын 
цахим хуудас болон 
мэдээл-лийн самбарт 
байрлуулан, түүнтэй 
танилцах боломжийг 
бүрдүүлсэн байх 

Төлөвлөл
т 

сайжирч, 
ил тод 
байдал 

сайжирса
н байна. 

ХОХБТХ, 
Орон 

нутгийн 
өмчийн 
газар 

Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн 

аудитын тайлан, дүгнэлт болон 

бусад хяналт, шалгалтын дүнг 

байгууллагын цахим хуудас болон 

мэдээллийн самбарт байрлуулан, 

түүнтэй танилцах боломжийг 

бүрдүүлэх талаар холбогдох албан 

тушаалтанд зөвлөмж өгч ажилласан 

ба  https://www.shilendans.gov.mn/ 

сайтад байрлуулсан. 

70 
хувь 
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Арав. Шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэн, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулж, авлигын эсрэг боловсролыг 
дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 

https://www.shilendans.gov.mn/


 

13 

Авлигын эсрэг хууль, 
тогтоомжийг иргэдэд 
сурталчилах, соён 
гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааны 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх 

 
 
 
 
 
 
 
 
19 

Авлигатай тэмцэх 
газраас бэлтгэсэн тв 
шторк, инфографик, 
видео график, 
нийтлэл, теле 
зохиомж, хөдөлгөөнт 
зураг, зурагт хуудас, 
цахим ном, гарын 
авлага зэргийг орон 
нутгийн хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл, 
албан ёсны цахим 
хуудас болон нийгмийн 
сүлжээ, лед дэлгэц, 
сурталчилгааны 
самарт байршуулах 
зэргээр дамжуулан 
иргэд, олон нийтэд 
хүргэх  

Баримтж
уулж, үр 

дүнг 
тооцож, 
тайлагна
сан байх  

ХЭЗХ 

Төв болон орон нутгийн 5 хэвлэл 
мэдээллийн байгууллага болон 
аймгийн 
ЗДТГ-ын пэйж хуудсаар  хамтран 
600 гаруй ярилцлага, сурвалжилга, 
мэдээ,мэдээлэлийг олон нийтэд 
түгээв. BBS телевиз, Сүхбаатарын 
өнгө    сонин, 
SB инфо, MОНЦАМЭ агентлагтай 
хамтран 200 гаруй мэдээ 
мэдээллийг нийлүүлж, ажиллав. 
BBS телевиз, SB info,Сүхбаатарын 
өнгө сонинд 600 орчим мэдээллийг 
бэлтгэж 
нийлүүлсэн. Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газрын цахим хуудасны 
мэдээллийг өдөр бүр тогтмол 
шинэчилж 118944 хүнд мэдээ, 
мэдээллийг хүргэж ажиллав. Пэйж 
хандалтын тоог 2000 орчим хүнээр 
нэмэгдүүлж хуудсан нэгдсэн хүн 10.1 
к болж нэмэгдсэн. 

 

100 
хувь 
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Авлигатай тэмцэх 
газраас санаачилсан 
аян, арга хэмжээг 
нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд зохион 
байгуулах 

-Дэмжиж 
хамтран 
ажилласа
н байх 
-Сумдын 
ЗДТГ, 
орон 
төрийн 
байгуулл
агууд 
зохион 
байгуулж, 
үр дүнг 
тайлагна
сан байх  

ХЭЗХ  

Олон Нийтийн Төв, Авлигатай 
Тэмцэх Газраас 2021.05.31-ний 
19.00 цагт “GOOD HABITS 21” "ЗӨВ 
ДАДАЛ-21" Дижитал чуулган зохион 
байгуулагдах тул хүүхдүүдээ 
оролцуулах боломжоор хангаж 
хамтдаа оролцоорой.  
ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ 
ХАМГААЛАХ ӨДӨР-ийг 
тохиолдуулан, хүүхэд багачуудыг 
балчир наснаас нь эхлэн шударга 
ёсны үнэ цэнийг таниулах, зөв 
хүүхэд, зөв хүмүүжил, зөв дадлыг 
бий болгох зорилготойгоор хүүхэд 
багачуудын төлөөллийг оролцуулан 
05-р сарын 31-ний өдөр цахим 
хэлбэрээр зохион байгуулагдсан ба 
тус аймгийн 4 сургууль, 11 цэцэрлэг 
болон нийт иргэдэд мэдээлэл хүргэн 
тус арга хэмжээнд оролцох 
боломжийг мэдээлж, хамтран 
ажилласан ба иргэд, хүүхэд 
багачууд цар тахлын улмаас гэр 
гэрээсээ оролцож, идэвхитэй 
хамрагдсан. 
 

70 
хувь 
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Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааг мэдээлэн 
сурталчилах ”Шудрага 
ёс, хөгжил дэвшилд 
110” мэдээллийн 
самбар ажиллуулах  

Мэдээлл
ийг 

тогтмол 
шинэчлэх 

ажлыг 
хэвшүүлс
эн байх, 
АТГ-аас 
ирүүл-

сэн 
мэдээл-

лийг 
байр-

шуулсан 
байх 

ХЭЗХ 

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг 
мэдээлэн сурталчилах ”Шудрага ёс, 
хөгжил дэвшилд 110” мэдээллийн 
самбарын талаар 13 сумд, 
агентлагуудад хүргүүлсэн ба 
захиалгыг нэгтгэн 11 сард орон 
нутгийн компанид захиалга өгөн 
хийлгүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж 
байна. Туршилтын журмаар 
УБХэлтэс самбарыг тогтоосон 
загвараар хийлгэж, иргэдэд үйлчлэх 
зааландаа байрлуулсан.  

40 
хувь 
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Авлигын эсрэг сургалт, 
зохион байгуулах, 
албан хаагчдыг АТГ-аас 
зохион байгуулах 
сургалтанд хамруулах  

22 

АТГ-аас зохион 
байгуулдаг анхан 
болон давтан 
сургалтанд албан 
хаагчидаа хамруулсан 
байх  

Сургалта
нд 

хамрагдс
ан албан 
хаагчийн 

тоо  

ТЗУХ, ХЭЗХ 

АТГ-ын Соён гэгээрүүлэх болон 
Хяналт шалгалт дүн шинжилгээний 
хэлтэстэй хамтран орон нутгийн 
нийт агентлагуудын албан хаагчид 
болон сумдын удирдах албан 
тушаалтнууд, эрх бүхий албан 
тушаалтнууд гэсэн зорилтот 3 
бүлгийг тодорхойлон Авлига, ашиг 
сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх нь, Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүй, хандлага сэдвээр 
цахим сургалтыг 3 удаа 2021 оны 4-
6 саруудад зохион байгуулсан. 
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Эрх 
зүйн туслалцааны төвтэй хамтран 
нийт 13 сумдын 26 эрх зүйн хөтчийн 
дунд хүний, эрх, хууль дээдлэх 
хандлагыг дээшлүүлэх, эрх зүйн 
мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх 
зорилго бүхий 2 өдрийн сургалтыг 
цахим хэлбэрээр зохион байгуулж 
ажилласан. Дээрх сургалтуудад нийт 
120 орчим төрийн албан хаагчид 
хамрагдсан. 3-4-р улиралд нийт 
сумдын төрийн албан хаагчид болон 
эрх зүйн хөтчүүдийг чадавхжуулах 
давтан сургалтыг зохион 
байгуулахаар төлөвлөсөн. 

100 
хувь 
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Авлигын эсрэг сургалт, 
сурталчилгаа, соён 
гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааг өөрсдийн 
нөөц бололцоо, 
сургагч багшаар 
дамжуулан иргэд, 
хүүхэд залууст  хүргэх 
шинэлэг арга 
хэлбэрээр зохион 
байгуулж, үр дүнг 
тооцон тайлагнасан 
байх 

Сургалт, 
соён 

гэгээрүүл
эх ажлыг 
зохион 

байгуулс
ан байх, 
хамрагдс
ан хүүхэд 
залуус, 

иргэдийн 
тоо  

ХЭЗХ 
Цар тахлын улмаас төлөвлөсөн арга 
хэмжээ дараагын улиралд шилжсэн.  

- 

17 

АТГ-аас бүрэн 
эрхийнхээ дагуу 
гаргасан шийдвэрийг 
биелүүлэх, хариуг 
хугацаанд мэдэгдэх  
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 АТГ-аас хүргүүлсэн 
зөвлөмж, мөрдөгчийн 
мэдэгдэл, зөрчил 
арилгуулах албан 
бичгийн хүрээнд 
зохион байгуулсан 
арга хэмжээ 

Арга 
хэмжээг 
хэрэгжүү

лсэн 
хариу 

тайланг 
хүргүүлсэ

н байх  

ЗДТГ-ын 
хэлтсүүд 

ХАСХОМ, ХАСУМэдүүлэгтэй 
холбогдох албан бичиг, цаг үеийн 
асуудлаар ирүүлсэн судалгаа 
зэргийг тухай бүр биелэлтийг гаргаж, 
хүргүүлэн хамтран ажилласан.2021 
онд 2 албан бичиг  ирсэн ба хариуг 
заасан хугацаанд хүргүүлж 
ажилласан.  

100 
хувь 

 

 
 
 
 
 
 
 

18 

Байгууллагын 
удирдлагын авлигатай 
тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, 
санаачилга өрнүүлэх 
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Авлигын эсрэг төрийн 
болон төрийн бус 
байгууллага, хувийн 
хэвшлийн 
байгууллагаас 
гаргасан санал, 
санаачлага уриа, аянд 
нэгдсэн байдал 

Хамтран 
ажилласа

н байх  

ЗДТГ-ын 
хэлтсүүд 

Авлигын эсрэг төрийн болон төрийн 
бус байгууллага, хувийн хэвшлийн 
байгууллагаас гаргасан санал, 
санаачлага уриаг тухай бүр дэмжиж 
ажилладаг ба 2021 оны эхний хагас 
жилийн байдлаар АТГазраас санал 
тавьсан 2 цахим сургалтыг хамтран 
зохион байгуулсан.  

100 
хувь 
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Төрийн байгууллага, 
хувийн хэвшлийн 
хооронд байгуулах 
аливаа гэрээ 
хэлэлцээрт авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх 
асуудлыг тусгах 
талаар зохион 
байгуулалтын арга 
хэмжээ авсан байх  

Арга 
хэмжээ 
авсан 
байх  

ЗДТГ-ын 
хэлтсүүд 

"Сүхбаатар аймгийн Төр, хувийн 
хэвшлийн Зөвлөл"-ийн 
бүрэлдэхүүнийг аймгийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 03 сарын 
05-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор 
шинэчлэн баталж, 05 сарын 14-ны 
өдөр хуралдаж, ТХХЗөвлөлийн 2021 
онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг батлан, хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. Төрийн 
байгууллага, хувийн хэвшлийн 
хооронд байгуулах аливаа гэрээ 
хэлэлцээрт авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх асуудлыг тусгах талаар 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ 
авч, холбогдох албан тушаалтан 
мэргэжилтнүүдэд мэдээлэл, 
зөвлөмж өгч ажилласан.  

70 
хувь 

 19 

Авлига, ашиг 
сонирхолын зөрчил 
үүсгэх шалтгаан, 
нөхцлийг арилгуулах 
арга хэмжээ авах 
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Авлигын эрсдэл ба 
авлига гарах 
боломжийг бууруулах 
чиглэлээр холбогдох 
арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх 
/Үйлчилгээг 
цахимжуулах, шат 
дамжлага бууруулах, 
ил тод байдлыг 
нэмэгдүүлэх гэх мэт/  

Шинэ 
шийдэл 

нэвтрүүл
эх 

замаар 
хүнд 

суртал, 
чирэгдли

йг 
багасгах 
зэрэг үр 
дүнтэй 

арга 
хэмжээ 
зохион 

байгуула
х  

ЗДТГ-ын 
хэлтсүүд 

Аймгийн Засаг дарга Тамгын газар, 
сумдаас авч хэрэгжүүлж байгаа 
ажил, арга хэмжээний талаар сар 
бүр, эрх бүхий албан тушаалтны 
хэвлэлд ярилцлага өгөх ажлыг 
Тамгын газрын цаг цуврал 
мэдээллийн хөтөлбөрөөр орон 
нутгийн телевизтэй хамтран зохион 
байгуулан ажиллаж байна. Хөгжлийн 
шийдэл төрийн бус байгууллагаас 
хэрэгжүүлж бу "Бэст" төслийн багт 
санал хүргүүлж, төлсийн 
мэргэжлийн багаас Баруун-Урт 
сумын 80 бизнес эрхлэгчдэд 
"Компанийн засаглал", "Санхүүгийн 
сахилга бат", "Бизнес төсөл 
боловсруулах" сэдвийн хүрээнд 
зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн. 

70 
хувь 
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Байгууллагын үйл 
ажиллагааны ил, тод 
нээлттэй байдлыг 
сайжруулах  
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Авлигын эсрэг хуулийн 
6 дугаар зүйлийн 6.1.4, 
Шилэн дансны тухай 
хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1, 6.4, 
Мэдээллийн ил тод 
байдал, мэдээлэл авах 
эрхийн тухай хуулийн 7 
дугаар зүйлийн 7.1.9 –
д заасан арга хэмжээг 
заасан хугацаанд 
албан ёсны цахим 
хуудас дээр 
байршуулж, иргэд олон 
нийт үзэх танилцах 
боломжоор хангах  

Хуулийн 
хэрэгжил

тийг 
хангуулж, 
иргэдэд 

ойлгомжт
ой 

хүртээмж
тэй 

байдлаар 
хүргэхэд 
анхаарса

н байх  

ЗДТГ-ын 
хэлтсүүд 

Албан ёсны цахим хуудас 
ажиллахгүй, засварлагдаж байгаа ба 
аймгийн пэйж хуудсууд болон 
shilendans.gov.mn, tender.gov.mn 
зэрэг сайтуудад холбогдох 
мэдээллүүдийг оруулж хэвшсэн.  

70 
хувь  

   
 

    
78 

хувь  


