
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗРЫН АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН 
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2017 оны 2 дугаар сарын 8                                                                                                                                                                  Улаанбаатар хот 

№ Зорилт 

Шалгуур үзүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 
Хариуцах 

эзэн 
Хүрэх үр дүн Хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ 
Хугацаа 

1. Ёс зүйтэй манлайлал 

1.1 

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

Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөг 
боловсруулан 
батлуулах, 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн тайланг 
хагас, бүтэн  жилээр 
нэгтгэж даргын зөвлөлд 
танилцуулах.   

1 дүгээр 
улирал 

• Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
батлуулсан байх 

• Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
нэгтгэн гаргаж  даргын 
зөвлөлийн хуралд 
танилцуулсан байх даргын 
зөвлөлийн хурлаас өгөгдсөн 
үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлж 
ажилласан байх 

Хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Байгууллагын 
ажилтнууд 
төлөвлөгөөний 
дагуу ил тод 
шударгаар 
ажиллах итгэл 
үнэмшил бий 
болно 

1.2 

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

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

Жилдээ 

• Ажлын байрны тодорхойлолт, 
үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан 
байх 

•  Байгууллагын онцлогт 
тохирсон байх 

•  Сейф, лац, цахим сүлжээ, 
компьютер бусад тоног 
төхөөрөмжөөр хангагдсан байх 

• Эрх бүхий албан тушаалтны 
цалингийн зохих нэмэгдлийг 
олгож, тогтвортой ажиллуулсан 
байх 

Газрын дарга Ил тод байдлыг 
илтгэх шалгуур 

үзүүлэлт 
хангагдана. 

 
 

1.3 

Байгууллагын 
удирдлагаас гаргаж буй 
шийдвэрийн ил тод, 

Байгууллагын 
удирдлагаас гаргаж буй 
тушаал шийдвэр, 
төсвийн удирдлагыг 

Жилдээ 

• Шилэн дансны тухай хууль 
хэрэгжинэ 

• Цахим хуудсанд байршуулсан 
байх 

Хэлтсийн дарга 
нар, Хяналт-
шинжилгээ 

үнэлгээ, 



нээлттэй байдлыг 
хангах 

хэрэгжүүлэх шийдвэр, 
үйл ажиллагаа ил тод, 
нээлттэй байдлыг 
хангах шилэн дансны 
тухай хуулийг  
хэрэгжүүлэх, цахим 
хуудас, мэдээллийн 
самбар, олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслээр 
мэдээлэх  

•  Олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгслээр мэдээлсэн байх 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

1.4 

Авлигатай тэмцэх 
газраас гаргасан 
шийдвэр, зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах 

Авлигатай тэмцэх 
газраас хүргүүлсэн 
зөвлөмж, шийдвэр, 
албан бичгийн 
бүртгэлийг хөтлөх, 
хэрэгжилтийг хангах 
зохион байгуулалтын 
арга хэмжээг авах.   

Жилдээ 

•  Зөвлөмж, шийдвэр, албан 
бичгийг удирдлагуудад 
танилцуулан холбогдох үр дүнг 
тайлбарлах 
•  Зөвлөмж, шийдвэр, албан 
бичгийн дагуу холбогдох 
шийдвэрийг гаргуулсан байх 

Хариуцсан 
мэргэжилтэн 

 

 
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 

1 дүгээр 
улирал 

•  Дүрмийг шинэчлэн батлуулсан 
байна. 
•  Нийт албан хаагчдад 
танилцуулсан байна. 
• Ёс зүйн зөрчлийн мэдээг 

гаргасан байна 

Бодлого 
төлөвлөлтийн 

хэлтсийн дарга 

 

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

Жилдээ 

•  Сургалтад ажилтнууд бүрэн 
хамрагдсан байх 
•  Сургалт давтамжтай байх 
•  Сургалт үр дүнгээ өгсөн байх 

Хариуцсан 
мэргэжилтэн 

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

1 дүгээр 
улирал 

•  Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг хуулийн 
хугацаанд гаргуулан тайланг 
Авлигатай тэмцэх газарт 
хүргүүлсэн байх 

Хариуцсан 
мэргэжилтэн 



хуулийн хугацаанд 
гаргах 

2.2 
Давхар ажил 

эрхлэлттэй холбоотой 
зохицуулалтыг хийх 

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

Жилдээ 

•  Жагсаалтыг гаргасан байх 
•  Хуульд нийцсэн байх 

Хариуцсан 
мэргэжилтэн 

 

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

Жилдээ 

•  Зөвшөөрлийг олгосон байх 
•  Хязгаарлалтыг хэрэгжүүлэх 
шийдвэрийг гаргасан байх 

Хариуцсан 
мэргэжилтэн 

 

 
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 

 Албан хаагч бүрийн ажил үүргийн 
талаарх мэдээллийг цахим 
хуудсанд байршуулсан байна. 

Бодлого 
төлөвлөлтийн 

хэлтсийн дарга 

 

Хүний нөөцийн бодлого, 
түүний хэрэгжилтийн 
талаарх мэдээллийг 
цахим хуудсанд 
байршуулах 

Жилдээ 
 

Нийтэд мэдээлсэн байна. 

Бодлого 
төлөвлөлтийн 

хэлтсийн дарга 

 

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

Жилдээ 
Албан хаагчдад ил тод мэдээлсэн 

байна. 

Бодлого 
төлөвлөлтийн 

хэлтсийн дарга 

 



 

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

Жилдээ Нийтэд мэдээлсэн байна. 
Бодлого 

төлөвлөлтийн 
хэлтсийн дарга 

Ил тод 
байдлыг илтгэх 

шалгуур 
үзүүлэлт 

хангагдана 

3.2 
Худалдан авах 

ажиллагааны ил тод 
байдлыг хангах 

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

Тухай 
бүр 

Нийтэд мэдээлсэн байна. 
 

Хяналт 
шинжилгээ, 
үнэлгээний 

мэргэжилтэн 

Ил тод 
байдлыг илтгэх 

шалгуур 
үзүүлэлт 

хангагдана 

2 Тендерийн баримт 
бичиг, тендер 
шалгаруулалтын 
журам, тендерийн 
урилгыг цахим хуудсанд 
байршуулах, үндэсний 
хэмжээний өдөр тутмын 
сонин, хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр 
мэдээлэх 

3 Тендерт шалгарсан 
болон шалгараагүй 
оролцогчийн талаарх 
мэдээлэл, шалтгаан, 
нөхцөл, хуулийн 
үндэслэлийн талаар 



олон нийтэд 
танилцуулах 

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

3.3 

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

Иргэдээс ирсэн өргөдөл 
гомдол, санал 
хүсэлтийг хуулийн 
хугацаанд шуурхай 
шийдвэрлэх  
  

Тухай 
бүр 

Нийт өргөдөл гомдол, саналыг 
хуулийн хугацаанд  түргэн 
шуурхай бүрэн шийдвэрлэсэн 
байна. 

Дотоод ажил 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Иргэд гаргасан 
өргөдөл гомдол, 
саналын хариуг 
түргэн шуурхай 
авсан байна. 

  

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР 

 


