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1. ЁС ЗҮЙТЭЙ МАНЛАЙЛАЛ 

1.1 

Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх, 
авлигатай тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээг 
боловсруулж хэрэгжүүлэх 

Байгууллагын авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулан батлуулах 

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2017 
оны 02 дугаар сарын 09-ны өдөр баталсан “Авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2017 оны 
төлөвлөгөө”-ний дагуу  ажиллаж байна. 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 
тайланг бүтэн  жилээр нэгтгэж 
даргын зөвлөлд танилцуулах.   

Тайлант хугацаанд төлөвлөгөөний дагуу хийсэн ажлын 
тайланг нэгтгэж даргын зөвлөлд танилцуулсан. 

1.2 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн  
хэрэгжилтийг хариуцан зохион 
байгуулах, уг асуудлаар 
Авлигатай тэмцэх газартай 
харилцах эрх бүхий албан 
тушаалтантай байх 

Эрх бүхий албан тушаалын чиг 
үүргийг ажлын байрны 
тодорхойлолт болон ажил үүргийн 
хуваарьт тусгах, хувь хүний нууцтай 
холбоотой мэдээллийн хадгалалт, 
хамгаалалтын байдал, тогтвортой 
ажиллах нөхцлийг хангах 

Газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 
01 дүгээр тушаалаар Сургалт судалгааны хэлтсийн 
Хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтэн Т.Оюунчимэгийг 
албан хаагчдын хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах эрх бүхий албан 
тушаалтнаар томилж, Эрх бүхий албан тушаалтны 
нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоосон. Эрх бүхий албан 
тушаалын чиг үүргийг хариуцсан ажилтаны ажлын 
байрны тодорхойлолт болон ажил үүргийн хуваарьт 
тусган, хувь хүний нууцтай холбоотой мэдээллийн 
хадгалалт, хамгаалалтын байдал, тогтвортой ажиллах 
нөхцлийг ханган ажилласан. 

1.3 

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай 
хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд 

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, 
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 
мэдүүлэх, тайлагнах ажлыг 
цахимжуулах, сайтын програмд 
холбогдох мэдээллүүдийг тогтмол 
оруулах 

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон бусад 
холбогдох эрх зүйн актуудыг газрын цахим хуудасанд 
байршуулсан.  
           Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн ирүүлсэн 
сурталчилгааны зурагт хуудас болон наалтуудыг ажлын 
байранд байрлуулсан болно. 
          Газрын нийт албан хаагчдыг Авлигатай тэмцэх 



газраас ирүүлсэн Авлигын эсрэг эрх зүйн баримт 
бичгийн эмхтгэл, Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг 
болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргагч нарт 
зориулсан гарын авлагаар хангаж ажилласан. 
Байгууллагын албан хаагчдын Хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг мэдүүлэх, 
тайлагнах ажлыг цахимжуулах, www.meduuleg.iaas.mn 
сайтын програмд холбогдох мэдээллүүдийг тогтмол 
оруулан ажиллаж байна. 

1.4 

Байгууллагын удирдлагаас 
гаргаж буй шийдвэрийн ил тод, 
нээлттэй байдлыг хангах 

Байгууллагын удирдлагаас гаргаж 
буй тушаал шийдвэр, төсвийн 
удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, 
үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй 
байдлыг хангах шилэн дансны 
тухай хуулийг  хэрэгжүүлэх, цахим 
хуудас, мэдээллийн самбар, олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
мэдээлэх 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 411 дүгээр 
тогтоол болон Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны 
А/606 дугаар захирамжийн дагуу байгууллагын цахим 
сайт, мэдээллийн самбарт Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
нийтлэг үйлчилгээ болон Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
Үндэсний зөвлөлөөс баталсан Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих хөтөлбөрүүдийн танилцуулга болон бусад 
хөдөлмөр эрхлэлтийн арга хэмжээ, өдөрлөг яармаг, 
хэлэлцүүлгийн талаар мэдээллийг байршуулан тухай 
бүр шинэчлэн ажиллаж байна. Мөн Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
хөтөлбөрт хамрагдахад шаардагдах баримт, бичгийн 
бүрдлийн жагсаалтыг тухай бүр цахим хуудсанд 
байршуулан сурталчлав.   
Байгууллагын үйл ажиллагаандаа мөрдөж буй хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, хүний нөөцийн 
бодлого, төсөв, санхүү,  төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах ажиллагаа тус бүрийн ил тод байдлыг ханган 
дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд: 
1. Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах  чиглэлээр:  
- Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, хөдөлмөрийн харилцаа, 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, авилгаас 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжууд;  
- Газрын даргын “А” тушаалууд, Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
Үндэсний зөвлөлөөс 2017-2018 онд хэрэгжүүлэхээр  
баталсан төсөл, хөтөлбөрүүд, түүнд хэрхэн хамрагдах, 
талаарх мэдээллүүд; 
2. Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдлыг хангах 
чиглэлээр: 
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- Газрын даргын “Б” тушаалууд “Төрийн албан хаагчийн 
ёс зүйн дүрэм”, байгууллагын бүтэц, хүний нөөц, албан 
хаагчдын нэр, албан тушаал, и-мэйл хаяг, холбоо барих 
утас зэрэг мэдээлэл; 
3. Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр: 
- Байгууллагын төсөв, төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн 
тайлан, санхүүгийн тайлан болон бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын 
дүгнэлт;  
4. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил үйлчилгээ, худалдан авах ажиллагааны ил тод 
байдлыг хангах чиглэлээр: 
Үйл ажиллагааны хүрээнд 2017 онд зарласан “Асуулгыг 
шивж, нэгтгэн архивын нэгж болгон хүлээлгэн өгөх 
үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага сонгон шалгаруулах 
тендер”, “Үрийн төмс нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 
тендер”, “Хүнсний ногоо тариалах, хураахтай холбоотой 
тоног төхөөрөмж худалдан авах тендер”, “Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих төвийн тавилга нийлүүлэгчийг 
шалгаруулах тендер”, “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
төвийн засварын ажлыг гүйцэтгэгчийг шалгаруулах 
тендер”, “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн 
компьютер нийлүүлэгчийг шалгаруулах тендер” -ийг 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн  дагуу 
нийтэд ил тод зарлаж, шалгаруулсан.   

1.5 

АТГ-аас гаргасан шийдвэр, 
зөвлөмжийн хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах 

АТГ-аас хүргүүлсэн зөвлөмж, 
шийдвэр, албан бичгийн бүртгэлийг 
хөтлөх, хэрэгжилтийг хангах зохион 
байгуулалтын арга хэмжээг авах 

АТГ-с ирүүлсэн шийдвэр, зөвлөмжийн дагуу ажиллаж 
байна. АТГ-с  гаргасан ном товхимол гарын авлагыг  
албан хаагч нарт тарааж, мэдээ, мэдээллээр ханган 
ажиллаж байна. 

 2. ШУДАРГА БАЙДАЛ 

2.1  

Ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн 
дүрмийг тогтоон мөрдүүлэх, 
хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлэг, мэдэгдэл, 
хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг хуулийн 
хугацаанд мэдүүлэх 

Байгууллагуудын дотоод журам, ёс 
зүйн дүрмийг шинэчлэн батлуулах,  
албан хаагч бүрт танилцуулан 
мөрдүүлэх 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулиар 
тодорхойлсон зорилт чиг үүрэг болон бусад хууль 
тогтоомжийг хэрэгжүүлэхдээ ажилтан албан үүргээ 
гүйцэтгэхэд удирдага болгох, эрхэмлэн дээдлэх зүйлс, 
байгууллагын соёл, дагаж мөрдөх ёс зүйн хэм хэмжээг 
тогтоох зорилгоор Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газрын 
даргын 2015 оны А/69 тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар 
“Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын ажилтны ёс зүйн дүрэм”-



ийг баталсан. Мөн Нийслэлийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн 
газрын даргын 2017 оны  А/06 дугаар тушаалаар 
байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг 
шинэчлэн батлан үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон 
ажиллаж байна. 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, 
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
сургалт зохион байгуулах 

Газрын нийт ажилтан албан хаагч нарт Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүй, Авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
сургалтыг хууль зүйн үндэсний хүрээлэнтэй хамтран  
зохион байгуулсан. 

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлэг, мэдэгдэл, хувийн ашиг 
сонирхол, хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд 
гаргах 

Байгууллагын албан хаагчдын хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлэг, мэдэгдэл, хувийн ашиг сонирхол, 
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд гаргаж 
www.meduuleg.iaas.mn сайтын програмд тогтмол 
оруулан ажиллаж байна 

2.2 
Давхар ажил эрхлэлттэй 

холбоотой зохицуулалтыг хийх 

Хууль болон Засгийн газраас 
зөвшөөрсөн давхар эрхэлж болох 
ажлын жагсаалтыг албан хаагчдад 
танилцуулах. 

 Тус газрын нийт албан хаагчид Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан давхар ажил эрхлэх 
хязгаарлалтын хүрээнд ажил үүргээ гүйцэтгэж байна. 
Хуулиар зөвшөөрсөн давхар ажил эрхлэлтийн талаарх 
мэдээллийг газрын нийт албан хаагчдад танилцуулж, 
мэдээлэл хийсэн болно. Газрын цахим хуудасны 
“Мэдээллийн ил тод байдал”/ “Хүний нөөц”/ “Давхар 
ажил эрхлэлт” хуулийн хязгаарлалтын талаарх 
мэдээллийг байршуулсан болно.  

Холбогдох журмын дагуу давхар 
ажил эрхлэх зөвшөөрлийг олгох, 
давхар ажил эрхлэлттэй 
холбогдсон хязгаарлалтыг 
хэрэгжүүлэх. 

Хөдөлмөрийн тухай хууль, Их Хурлын Хууль зүйн 
байнгын хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоол, 
Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны А/114 дүгээр тушаал, 
Архивын Ерөнхий газрын 2009 оны 68 дугаар тушаалыг 
тус тус үндэслэл болгон Албан тушаалтны хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын 
мэдyyлгийг бyртгэж, хүлээн авах эрх бүхий албан 
тушаалтан, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
асуудал хариуцсан ажилтан, байгууллагын архив 
хариуцсан ажилтанд үндсэн ажлынхаа зэрэгцээ 
мэргэжил, ажил, албан тушаал хавсран буюу хослон 
ажилласаны үндсэн цалингийн нэмэгдлийг хуулийн 
дагуу олгож байна. 
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3. ТОГТОЛЦООНЫ ШУДАРГА БАЙДАЛ 

3.1 Хүний нөөцийн ил тод байдал 

Төрийн албан хаагч нэг бүрийн 
ажил үүргийн хуваарь, ажлын 
байрны тодорхойлолт, хариуцсан 
ажил үүргийн талаарх мэдээллийг 
иргэд олон нийтэд нээлттэй байлгах 

Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдлыг хангах 
чиглэлээр: 
- Газрын даргын “Б” тушаалууд “Төрийн албан хаагчийн 
ёс зүйн дүрэм”, байгууллагын бүтэц, хүний нөөц, албан 
хаагчдын нэр, албан тушаал, и-мэйл хаяг, холбоо барих 
утас зэрэг мэдээлэл; 

Хүний нөөцийн бодлого, түүний 
хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг 
цахим хуудсанд байршуулах 

Хүний нөөцийн бодлого, түүний хэрэгжилтийн талаарх 
мэдээллийг  газрын цахим хуудсанд ил тод байршуулан 
ажилласан. 

Албан хаагчдын ажлын 
гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл 
ажиллагааны талаарх мэдээллийг 
ил тод байлгах 

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг хагас, бүтэн 
жилээр үнэлж үнэлэх үйл ажиллагааны талаарх 
мэдээллийг ил тод байлгах 

Сул орон тоог нөхөх, сонгон 
шалгаруулах үйл ажиллагааны 
талаарх мэдээлэл, журмыг олон 
нийтэд нээлттэй байлгах 

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, 
17.4-т тус тус заасны дагуу Газрын даргын албан 
бичгийг нийслэлийн төрийн албаны зөвлөлд явуулж 
улмаар нийслэлийн төрийн албаны зөвлалаас ирүүлсэн 
дүгнэлтийг үгдэслэн холбогдох нөөцийн санд 
бүртгэлтэй иргэдийн мэдээлэлтэй танилцан ажилд 
томилсон болно. 

3.2 
 

Худалдан авах ажиллагааны ил 
тод байдлыг хангах 

Худалдан авах  ажиллагааны 
төлөвлөгөө, тендерийн үнэлгээний 
хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн 
салбарын мэргэжлийн холбоод, 
хувийн хэвшил, төрийн бус 
байгууллагын төлөөллийг 
оролцуулсан байдлын талаар 
нийтэд мэдээлэх 

Үйл ажиллагааны хүрээнд 2017 онд зарласан “Асуулгыг 
шивж, нэгтгэн архивын нэгж болгон хүлээлгэн өгөх 
үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага сонгон шалгаруулах 
тендер”, “Үрийн төмс нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 
тендер”, “Хүнсний ногоо тариалах, хураахтай холбоотой 
тоног төхөөрөмж худалдан авах тендер”, “Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих төвийн тавилга нийлүүлэгчийг 
шалгаруулах тендер”, “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
төвийн засварын ажлыг гүйцэтгэгчийг шалгаруулах 
тендер”, “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн 
компьютер нийлүүлэгчийг шалгаруулах тендер” -ийг 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн  дагуу 
нийтэд ил тод зарлаж, шалгаруулсан.   

Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн 
аудитын тайлан, бусад хяналт 
шалгалтын дүнг мэдээлэх 

2016 онд тус газарт нийслэлийн аудитын газраас хийсэн 
хяналт шалгалтын дүгнэлтэнд зөрчил илрээгүй болно. 



3.3 

Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал, 
хүсэлтийг хүлээн авч 
шийдвэрлэх шат дамжлагыг 
цөөрүүлэх 

Иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдол, 

санал хүсэлтийг хуулийн хугацаанд 

шуурхай шийдвэрлэх  

 

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 12 өргөдөл 
гомдол ирснээс 12 өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд 
бүрэн шийдвэрлэж, өргөдөл гаргасан иргэнд албан 
ёсоор хариуг өгч ажиллалаа. Өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлт 100%-тай байна. Мөн Нийслэлийн Засаг 
даргатай уулзах иргэдийн 15 хүсэлтэд шийдвэрлэлтийн 
санал хүргүүлсэн ба холбогдох мэдээ тайланг улирал 
тутам НҮНТ-д хүргүүлэн ажиллалаа. 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР 


