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Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт 

    

 
БҮРД СУМЫН  АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ 

 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  
2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

 2020.12.15 

   Хүснэгт -1 

№ Зорилт Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
Хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээг  

тоо баримтаар товч бичих 

Байгуулл
агын 

үнэлгээ 

Аймгийн 
ЗДТГазар 
үнэлгээ 

УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

1 

1.1. Авлигын эсрэг хууль, 
Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хууль, 
“Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөр”-ийн 
хэрэгжилтийг тус тус 
аймаг орон нутагт 
хангуулах,  төрийн 
байгууллагын 
удирдлагын хуулиар 
хүлээсэн үүргээ 
хэрэгжүүлэх. 

1.1.1. Аймгийн Засаг даргаас 
Төсвийн шууд захирагч нартай 
байгуулах гэрээнд авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс ангид 
ажиллах чиглэлээр заалт тусган, 
үр дүнг тооцох. 

Сумын  Засаг даргаас Төсвийн шууд захирагч нартай 
/ЗДТГ, ЕБС, СӨББ, Соёлын төвийн дарга, эрхлэгч/    
байгуулсан гэрээнд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
ангид ажиллах чиглэлээр гэрээ бүрт 2-4 заалт тусган, үр 
дүнг тооцон ажиллаж байна.    

100  

1.1.2.  Хувийн ашиг сонирхлын 
болон хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгийн чиглэлээр Сумдын 
Засаг даргын Тамгын газар, 21 
агентлаг, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой ААН 
байгууллагын удирдах албан 
тушаалтнуудыг арга зүйгээр 
хангаж, нийт мэдүүлэг гаргагч 
нарын 2020 онд шинэчлэн гаргах 
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 
хуулийн хугацаанд гаргуулж, 
мэдээг тайланг АТГ-т хүргүүлэх. 

2020 онд ХАСХОМ-ыг 7 албан тушаалтан хуулийн 
хугацаанд мэдүүлсэн. Авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлийн талаарх мэдээллийг Засаг даргын Тамгын 
газрын дарга хүлээн авч бүртгэл хөтөлж байна. 2020 
оны байдлаар авлига, ашиг сонирхлын зөрчил 
бүртгэгдээгүй. Шинээр томилогдсон албан тушаалтан  
ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх хуудсыг 
бөглөж хэвшсэн.  2020  онд Авлигатай тэмцэх газарт 1 
иргэний ХАСУМ-ыг хянуулсан.  

100  

1.1.3.  АТҮХөтөлбөрийн 
төлөвлөгөөг сумын төрийн 
байгууллагуудын тайланг 
ЗДТГазар, төрийн 

   АТҮХөтөлбөрийн төлөвлөгөөг сумын төрийн 
байгууллагуудын тайланг сумын Засаг даргын Тамгын 
газарт хүлээн авч хуулийн хугацаанд нэгтгэн холбогдох 

100  
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байгууллагуудын тайланг 
нэгтгэн, 19 сум 22 агентлагт 
хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж, биелэлт, үр дүнг тооцох. 

байгууллагт тогтмол хүргүүлж биелэлтийг тооцон 
ажиллаж байна. Авилгалаас урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор сумын удирдлагууд, төсөвт байгууллагын 
дарга, эрхлэгч нар төрийн захиргааны албан хаагчдад 1 
удаа , ЕБС-ийн багш нарт “Авилга , ашиг сонирхолын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэрэгсэл”, “ Ашиг 
сонирхолын зөрчилтэй холбогдох хоириглолт, 
хязгаарлалт” сэдвээр соён гэгүүрүүлэх  зорилгоор 
сургалт зохион байгуулсан.   

 ДУНДАЖ ОНОО 100  

Хоёр. Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулиар хүлээсэн төрийн байгууллагын нийтлэг үүрэг 

2. 

2.1. Авлигын эсрэг 
хуулийн 5 дугаар зүйлийн 
5.1.1. Улсын Их Хуралд 
хэлэлцэгдэх хууль, 
Улсын Их Хурлын бусад 
шийдвэрийн төслийн 
талаар төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, 
олон нийтийн зүгээс 
саналаа илэрхийлэх 
бололцоо, нөхцөлөөр 
хангах. 

2.1.1.Үйл ажиллагаандаа 
ашиглаж буй цахим хуудас албан 
ёсны сайтад, хэлэлцэгдэж буй 
хууль, шийдвэрийн төслийг 
байршуулж, төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, иргэд 
олон нийтийн зүгээс санал, 
хүсэлт илэрхийлэх бололцоог 
бүрдүүлэх. 

Сумын http://burd.ov.gov.mn/ вэб сайтыг ажиллуулан 
тогтмол мэдээллийг шинэчлэн ажиллаж байна. Мөн 
Бүрд сумын төрийн байгууллагуудын мэдээ , мэдээлэл, 
Өвөорхангай-Бүрд зэрэг олон нийтийн сүлжээнд  
/facebook / мэдээлэл байршуулж  иргэд олон нийтийн 
зүгээс санал бодлыг авч ажилласан. Тухайлбал: 
зорилтот жил, Сумын төвийн дүрэм зэрэг болно.   

70  

2.1.2. Авлигатай тэмцэх газраас 
АТҮХөтөлбөрийн биелэлтийг 
байгууллагын цахим хуудсанд 
нэвтрэн үнэлж, дүгнэх болсонтой 
холбогдуулан төрийн 
байгууллагууд хийж 
хэрэгжүүлсэн ажлаа тухай бүр 
байгууллагын цахим хуудсанд 
байршуулах ажлыг зохион 
байгуулах. 

АТҮХөтөлбөрийн төлөвлөгөөг сумын төрийн 
байгууллагуудын тайланг сумын Засаг даргын Тамгын 
газарт хүлээн авч хуулийн хугацаанд нэгтгэн холбогдох 
байгууллагт тогтмол хүргүүлж биелэлтийг тооцон 
ажиллахын зэрэгцээ хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тухай бүр 
сумын  цахим хуудсанд байршуулж байна.  2020 онд  10 
удаагийн мэдээлэл байршуулж, иргэдийн хандалтыг 
авсан. Мөн шилэн дансны мэдээлэл, орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн мэдээлэл зэргүүд тогтмол 
шинэчлэгдэж байна. Төрийн албан хаагчдын Албан 
тушаалын тодорхойлолтыг цахим хуудаснаас харах 
боломжтой болсон.  

100  

2.2. Авлигын эсрэг 
хуулийн 5 дугаар зүйлийн 
5.1.2. Төрийн 
байгууллага Авлигын 
эсрэг хууль тогтоомжийг 

2.2.1.Байгууллагын цахим 
хуудсанд авлигын эсрэг 2020 оны 
төлөвлөгөө, иргэд болон хувийн 
ашиг сонирхол хөрөнгө орлогын 
мэдүүлэг гаргах албан 

Байгууллагын цахим хуудсанд авлигын эсрэг 2020 оны 
төлөвлөгөө, иргэд болон хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө 
орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнуудад 
зориулсан шаардлагатай гарын авлага, тараах 
материал бусад мэдээллийг бэлтгэн байршуулсан ба 

100  
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иргэдэд сурталчилах, энэ 
талаарх мэдээллийг 
иргэд, байгууллага 
чөлөөтэй авах нөхцөлийг 
хангах. 

тушаалтнуудад зориулсан 
шаардлагатай гарын авлага, 
тараах материал бусад 
мэдээллийг бэлтгэн байршуулж, 
тогтмол шинэчлэх. 

мэдээлэл өгөх шаардлагатай 12 албан хаагчид биечлэн 
мэдээлэл, зөвлөгөө өгсөн.  

2.2.2. Авлигын эсрэг хууль, 
Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хуулиудаар үүссэн нөхцөл 
байдалтай уялдуулан онлайнаар 
сургалт мэдээлэл өгөх, гарын 
авлага, шторкыг олон нийтийн 
сүлжээгээр тараах. 

Авлигын эсрэг хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиудаар үүссэн нөхцөл 
байдалтай уялдуулан Засаг даргын Тамгын газрын 
албан хаагчид болон удирдлагуудад танхимын 
сургалтыг зорион байгуулсан ба сумын вэб сайтыг 
70ажиллуулан тогтмол мэдээллийг шинэчлэн ажиллаж 
байна. Мөн Төгрөг сумын нүүр хуудсуудад  /facebook / 
Авлигын эсрэг хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиудаар шторкыг 5 удаа 
байршуулсан 423 иргэний хандалт авч мэдээлэл авсан 
байна .  

100  

2.3. Авлигын эсрэг 
хуулийн 6 дугаар зүйлийн 
6.1.3. Төрийн хяналтын 
үйл ажиллагааг ил тод, 
нээлттэй байлгах. 

2.3.1. Төрийн хяналт шалтгалтын  
үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй 
байлгах. 

Төрийн хяналт шалтгалтын  ажлыг 5  удаа зохион 
байгууллаа. Байгууллага тус бүр болон сумын хэмжээнд 
дотоодын хяналтын багийг Засаг даргын захирамж 
болон байгууллагын даргын тушаалаар томилон нийт 20 
албан хаагч ажиллаж байна. Худалдаа үйлчилгээний 
байгууллагуудад 1 удаа, ЗДТГ, СӨББ, ЕБС, Соёлын төв  
зэрэг байгууллагуудад тус бүр 1 удаа хяналт шалгалтын 
үйл ажиллагааг тус тус зохион байгуулсан.  

70  

2.4. Авлигын эсрэг 
хуулийн 6 дугаар зүйлийн 
6.1.4. Төсвийн орлого, 
түүний зарцуулалт, 
гадаадын зээл, тусламж, 
түүний хуваарилалтыг 
олон нийтэд тухай бүр нь 
мэдээлэх. 

2.4.1. Тухайн жилийн төсөв, 
өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл 
болон төсөвт орсон өөрчлөлтийн 
талаарх мэдээллийг  тухай бүр 
цахим хуудсанд болон 
мэдээллийн самбарт 
байршуулах. 

2020 оны  жилийн төсөв, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл 
болон төсөвт орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг  
тухай бүр цахим хуудсанд болон мэдээллийн самбарт 
байршуулан ажиллаж байна.  

100  

2.4.2. Төсвийн орлого 
бүрдүүлэлтийг нээлттэй болгох. 
(татварын орлого, татварын бус 
орлогын талаарх мэдээлэл) 
Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, 
түүний шалтгааны тайлбарын 
хамт мэдээлэх. 

Төсвийн орлого бүрдүүлэлтийг нээлттэй болгох. 
(татварын орлого, татварын бус орлогын талаарх 
мэдээлэл) Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны 
тайлбарын хамт мэдээллийн самбараар тогтмол 
мэдээлж байна.  
2020 оны татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 11 
дүгээр сарын 30-ны байдлаар 143253,9 мян.төг 

100  
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төвлөрүүлэхээс 220019,4 мян.төг төвлөрүүлж 154%-ийн 
биелэлттэй байна. ЗДТГ урсгал засвар дээр өр үүссэн 
бөгөөд энэ нь ковид-19 өвчинтэй холбоотойгоор 
Сангийн яамнаас барилт хийсэнтэй холбоотой байна.  

2.4.3. Аудитын тайлан, дүгнэлтэд 
тусгагдсан асуудлаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг 
нийтэд мэдээлэх. 

Төсвийн байгууллагуудын тайланд аудит хийхэд 
зөрчилгүй дүгнэлттэй ажилласан.   

100  

2.7. Авлигын эсрэг 
хуулийн 6 дугаар зүйлийн 
6.1.10. Иргэдийн 
өргөдөл, гомдол, 
хүсэлтийг хүлээн авах, 
шийдвэрлэх шат 
дамжлагыг цөөрүүлэх 
энэ чиглэлээр өгсөн 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх. 

2.7.1. Иргэдийн өргөдөл (санал, 
мэдэгдэл), гомдол, хүсэлт, 
мэдээлэл шуурхай  хүлээн авах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх. (утас, 
хайрцаг, санал хүсэлтийн дэвтэр, 
цахим, бичгээр, амаар г.м 
хэлбэрээр) 

Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг төрийн бүх 
албан хаагчид утсаар, бичгээр, амаар, цахимаар зэрэг 
бүх хэлбэрүүдээр авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж 
байна.  

100  

2.8. Авлигын эсрэг 
хуулийн 6 дугаар зүйлийн 
6.1.10. Авлигатай тэмцэх 
газраас бүрэн эрхийнхээ 
дагуу гаргасан хууль 
ёсны шаардлага, 
шийдвэрийг хүлээн 
авсан аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, албан 
тушаалтан түүний дагуу 
холбогдох арга хэмжээг 
заавал авч, хариуг 
хугацаанд нь өгөх 
үүрэгтэй. 

2.8.1 Авлигатай тэмцэх газраас 
ирүүлсэн зөвлөмжийн хүрээнд 
аймгийн ЗДТГазраас хүргүүлсэн 
хугацаатай албан бичгийн 
биелэлтийг заасан хугацаанд нь 
хүргүүлэх, зөвлөмжтэй 
холбогдуулан зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авах. 

Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмжийн 
хүрээнд аймгийн ЗДТГазраас ирүүлсэн  хугацаатай 
албан бичгийн биелэлтийг хугацаанд нь гаргаж ,  
зөвлөмжтэй холбогдуулан зохион байгуулалтын 5 арга 
хэмжээ авч , хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.  

100  

2.8.2. Авлигатай тэмцэх газрын 
мөрдөн байцаагчаас / аймгийн 
Засаг даргаас/ гэмт хэргийн 
шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах 
мэдэгдэл болон хууль, журмын 
хүрээнд хариуцлага тооцож, арга 
хэмжээ авахуулахаар ирүүлсэн 
албан бичгийн биелэлтийг тус 
тус шийдвэрлэн хугацаанд нь 
хүргүүлэх. 

Тус суманд төрийн байгуулагуудын дарга, ерөнхий 
нягтлан бодогч, няравтай холбоотой авлига, санхүүгийн 
зөрчил 1 гарсан. Үүнтэй холбогдуулан   төрийн албан 
хаагчдад Авилгын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхолыг хянан зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хуулиудаар сургалт зохион байгуулсан. Мөн төрийн 
байгууллагын дарга Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “ Төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг 
байгууллагын ажиллагсаддаа ухуулан таниулах , зөрчил 
дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой ажил 
зохион байгуулан ирүүлэхийг мэдэгдсэн албан тоот 

100  



5 
 

хүргүүлсэн. Үүний мөрөөр байгууллага бүр тодорхой 
ажил зохион байгуулсан байна. Аймгийн Засаг даргын 
2020 оны 1/452 тоот мэдэгдлийн дагуу дараах арга 
хэмжээг хэрэгжүүллээ. 
Үүнтэй холбогдуулан  Албан мэдэгдлийн хүрээнд 
дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  
         1.Засаг даргын тамгын газар нь хөрөнгийн 
тооллогыг жилийн эцсийн байдлаар хийж, хөрөнгө 
эзэмшигч бүрийн карт, хөрөнгүүдийн зураг, хөрөнгийн 
бүрэн хариуцлагын гэрээг шинэчлэн хийж албан хаагч 
бүрийн өрөөнд байршуулав. Мөн хөрөнгүүдийг шинээр 
дахин кодлож, хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, санхүү 
бүртгэлийн үйл ажиллагааг тухай бүр мөрдлөг болгон 
ажиллаж байна.  
2. Сумын хэмжээнд зарлагдсан тендерийг захиалагч тал 
болон сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас хяналтыг 
байнга тавьж ажиллаж байна. Мөн захиалагч 
байгууллагуудын техникийн тодорхойлолт, үзүүлэлтийг 
нарийн сайн тусган хөрөнгийг чанартай сайн 
гүйцэтгүүлэх тал дээр анхаарал байнга хандуулж байна. 
Мөн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн 
ажлуудад сумын Засаг даргын захирамж, Тамгын газрын 
даргын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан хяналтыг 
тогтмол тавьж ирсэн.  
 3. Үнэлгээний хороонд орж ажиллах А3 сертификаттай 
албан хаагч 6  байсан бөгөөд эдгээрийн 3-ых эь хугацаа 
6 сарын 30-д дууссан. Эдгээр сертификаттай албан 
хаагчид ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх 6 ажлын 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Аймгийн засаг 
даргын эрх шилжүүлснээр хийгдэх “ Бизнес хөгжлийн 
төв”-ийн засварын ажилд А3 сертификаттай албан 
хаагчдын тоо хүрэлцэхгүй байсан учраас зэргэлдээ 
Есөнзүйл сумаас А3 сертификаттай албан хаагчдыг 
оролцуулсан үнэлгээний хороо байгуулан  гүйцэтгэгчийг 
шалгаруулсан болно. Тус суманд А3 сертификаттай 
албан хаагчдын тоо цөөрсөн учраас А3-ын сургалт авах 
захиалгаа аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газарт 
хүргүүлсэн.  
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2.10. Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 10-22 дугаар 
зүйлүүдэд заасан албан 
тушаалтанд тавигдах 
хориглолт хязгаарлалтыг 
хэрэгжүүлж ажиллах. 

2.10.1. Хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 10-22 дугаар зүйлүүдэд 
заасан албан тушаалтанд 
тавигдах 13 төрлийн хориглолт, 
хязгаарлалтыг хэрэгжүүлж 
ажиллахад анхаарч, албан 
тушаалтны ХАСУМ-ийг хянасан 
дүгнэлтийг үндэслэн албан 
тушаалтанд зөвлөмж чиглэл 
хүргүүлж ажиллах.  

Хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10-22 дугаар зүйлүүдэд 
заасан албан тушаалтанд тавигдах 13 төрлийн 
хориглолт, хязгаарлалтыг хэрэгжүүлж ажиллахад 
анхаарах зорилгоор хяналт тавьж байна. ЕБС-ийн багш 
нарт хориглолт хязгаарлалтын талаар сургалт зохион 
байгуулсан. Энэ жил 1 албан хаагчийн ХАСУМ-ыг 
хянуулсан бөгөөд уг албан тушаалтанд Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10-22 дугаар зүйлүүдээр 
зөвлөмж чиглэл өгч ажилласан.  

100  

2.10.2. Хувийн ашиг сонирхол, 
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 
/шинэчлэн болон шинээр 
томилогдсон албан 
тушаалтнуудын/ үнэн зөв, хуульд 
заасан хугацаанд гаргуулах, 
бүртгэх, хянах, үйл ажиллагаа 
зохион байгуулах. 

Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 1 
албан тушаалтанаар үнэн зөв, хуульд заасан хугацаанд 
гаргуулан бүртгэх, хянах, үйл ажиллагаа зохион 
байгуулсан.  

100  

2.10.3. Хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг, ашиг сонирхлын 
зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн 
зохих журмын дагуу авах, цахим 
системд бүртгэх.  

2020 онд сумын холбогдох албан тушаалтнуудаас 
хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, ашиг сонирхлын 
зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдлийг зохих журмын 
дагуу авч, цахим системд бүртгэлээ. 55 мэдэгдэл 
тайлбарыг бүртгээд байна.  

100  

 ДУНДАЖ ОНОО 95  

Гурав. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 

 
Зорилт 1. 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. 

 3.1. Нийтийн албанд 
томилогдох албан 
тушаалтны ёс зүй, 
мэдлэг, боловсрол, 
туршлага, ур чадварын 
шалгуурыг олон улсын 
жишигт нийцүүлэн 
шинэчлэх, албан 
тушаалтныг мэдлэг, 

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

Албан тушаалтанд тавигдах ёс зүй, мэдлэг, боловсрол, 
туршлага, ур чадварын ерөнхий болон тусгай шалгуурыг 
үндэслэн Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу 
шалгалтанд тэнцсэн иргэдийг томилж,  дэвшүүлж байна. 
Мөн төрийн албаны зөвлөлөөс ирүүлсэн чиглэлийн 
дагуу албан тушаалын тодорхойлолтонд заасан 
мэргэжил таарч байгаа 4 албан хаагчийг хөдөлмөрийн 
гэрээгээр ажиллуулснаас 1 нь төрийн албаны 
шалгалтанд тэнцэж жинхэлсэн болно.   

100  
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боловсролд суурилсан 
мерит зарчмыг 
баримтлан томилох, 
дэвшүүлэх. 

3.1.2. Төрийн албаны салбар 
зөвлөлийн дүгнэлт, нийтийн 
албанд томилогдохоор нэр 
дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг 
(ХАСУМ)-ийг хянасан дүгнэлтийг 
тухай бүрд олон нийтэд ил тод 
болгох. 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн дүгнэлт, нийтийн 
албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг (ХАСУМ)-ийг 
хянасан дүгнэлтийг олон нийтэд тухай бүр мэдээлж 
байна.  

100  

3.2.Төрийн албаны бүх 
чиглэлээр богино 
хугацааны болон давтан 
сургалт явуулах,  
нийтийн албан 
тушаалтныг давтан 
сургах боломжийг 
бүрдүүлэх. 

3.2.1. Төрийн албаны бүх 
чиглэлээр богино хугацааны 
болон давтан сургалт явуулах. 

Төрийн албаны чиглэлээр богино хугацааны сургалтыг 
төрийн байгууллагууд байгууллага дээрээ тогмол 
зохион байгуулж байна. Мөн Тамгын газрын дарга 
Б.Гачмаа, ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Б.Туулмаа нар 
Удирдалгын академаас зохион байгуулсан ахлах 
түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтанд хамрагдаж 
мэрэгжил дээшлүүлсэн. Хууль эрх зүй хариуцсан 
мэргэжилтэн Г.Мөнхсаруул туслах түшмэлийн 
мэргэшүүлэх багц сургалтанд хамрагдаж байна.  Газар 
тариалан бэлчээрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
С.Чулуунцэцэг Удирдлагын академид Төрийн 
захиргааны удирдлагаар магистрт сурч байна.   

100  

3.2.2. Сургалтын модуль, давтан 
сургалтын хөтөлбөр 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх. 

Сумын хууль эрх зүйн сургалт сурталчилгааны 
төлөвлөгөөг оны эхэнд батлан, төлөвлөгөөний 
биелэлтийг ханган  ажилласан. 

100  

 

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

3.3.1. Төрийн байгууллагын  ёс 
зүйн хорооны үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэх. 

Сумын хэмжээнд төрийн байгууллагын хэмжээнд ёс 
зүйн 5 хороо ажиллаж байгаа бөгөөд тус бүр төлөвлөгөө 
гарган ажиллаж байна. Ёс зүйн зөрчлийн мэдээг хагас, 
бүтэн жилээр гарган Төрийн албаны салбар зөвлөлд 
хүргүүлсэн. Энэ оны байдлаар ёс зүйн зөрчил гаргасан 
2 албан хаагч байна.  

100  

3.3.2. Төрийн байгууллагуудын  
дотоод хяналт шалгалтын 
нэгжийн үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт 
тавих. 

Байгууллага тус бүр болон сумын хэмжээнд дотоодын 
хяналтын багийг Засаг даргын захирамж болон 
байгууллагын даргын тушаалаар томилон нийт 15 албан 
хаагч ажиллаж байна. Худалдаа үйлчилгээний 
байгууллагуудад 1 удаа, ЗДТГ, СӨББ, ЕБС, Соёлын төв  
зэрэг байгууллагуудад тус бүр 1  удаа хяналт шалгалтын 
үйл ажиллагааг тус тус зохион байгуулсан.  

70  

 
Зорилт 2. Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, цахим үйлчилгээг хөгжүүлж, чанар хүртээмжийг сайжруулах, үйлчлүүлэгчийн эрх  

ашгийг дээдэлж, төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх. 
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Зорилт 3.Төсөв, санхүү, аудитын үйл ажиллагааны удирдлага, хяналтыг сайжруулах, ил тод байдлыг хангах, төсвийн хөрөнгө, гадаадын зээл, 
тусламжийг үр ашигтай, зориулалтын дагуу зарцуулах, хариуцлагыг дээшлүүлэх. 

3.7 

3.7. Тусгай сангийн 

хөрөнгийг захиран 

зарцуулах шийдвэрийн 

ил тод, нээлттэй байдлыг 

хангах, иргэд олон 

нийтийн зүгээс хяналт 

тавих боломжийг нээх. 

3.7.1. Орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн санхүүжилт, 
зарцуулалтын мэдээллийг 
Шилэн дансны нэгдсэн цахим 
хуудсанд “ЗГ-ын тусгай сангийн 
мэдээлэл” гэсэн цэсээр олон 
нийтэд мэдээллэх ажлыг зохион 
байгуулах. 

Орон нутгийн хөгжлийн санд 117.6 сая төгрөгөөр 10 
төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс у 
ЕБС-ийн сурагчдын ширээ сандалыг шинэчлэхэд 
11800.0 мян.төг, 8 айлын орон сууцны дээврийн их 
засварт 8000.0 мян.төг, Залуучуудын хөгжлийн төвийн 
гадна талын пасадны засварт 9999.0 мян.төг , нийтийн 
эзэмшлийн талбай, явган хүний зам засварлахад 9340.0 
мян.төг, хуучин гэрэлтүүлгийг засварлаж, шинээр гэрэлт 
цамхаг хийхэд 34921,2 мян.төг, оготно устгалын ажилд 
10000.0 мян.төг, хогийн цэгийг дарж устгах ажилд 
19800.0 мян.төг бүгд  92060.0 мян.төгрөгийн ажил 
хийгдсэн байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
гүйцэтгэлийн мэдээ болон тендер шалгаруулалтыг  
шилэн данс мэдээллийн самбарт байнга байршуулж 

100  

3.7.2.  Орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгийг зарцуулах 
шийдвэрийн ил тод байдлын 
үнэлгээг хийж, холбогдох журам, 
дүрэмд өөрчлөлт оруулсан байх. 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээг сумын өрхүүдээс санал асуулга авч багийн 
Иргэдийн Нийтийн хурлуудаар хэлэлцүүлэн батлагдсан 
15 төрлийн төсөл арга хэмжээг нэгтгэн эрэмбэлж засаг 
даргад танилцуулсан.  

100  

3.8 

3.8. Төсөв, санхүү, 
аудитын үйл 
ажиллагааны удирдлага, 
хяналтыг сайжруулах, 
аудитын дүгнэлтийн 
дагуу авах арга хэмжээ, 
хариуцлага тооцох,  ил 
тод байдлыг хангах, 
төсвийн хөрөнгийг үр 
ашигтай, зориулалтын 
дагуу зарцуулах, 
хариуцлагыг 
дээшлүүлэх. 

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

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээг 5 багийн өрхүүдээс санал асуулга авч 
багийн Иргэдийн Нийтийн хурлуудаар хэлэлцүүлэн 
эрэмбэлж, батлагдсан төсөл арга хэмжээг нэгтгэн 
шаардлага хангасан төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна.  

100  

3.8.2.  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. 

Орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 
байгууллагууд төсвийн төслөө боловсруулж холбогдох 
харъяа байгууллагадаа нэгтгүүлж, шилэн данс, 
байгууллагуудынхаа мэдээллийн самбарт байршуулж 
иргэдэд ил тод нээлттэй ажиллаж байна.  

100  

Зорилт 4.Худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, үр ашигтай, шударга, ил тод, нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлж, 
хяналт, хариуцлагыг дээшлүүлэх. 
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3.9. Худалдан авах 

ажиллагааны эрх зүйн 

зохицуулалтыг 

боловсронгуй болгож, үр 

ашигтай, шударга, ил 

тод, нээлттэй байдлыг 

нэмэгдүүлж, хяналт, 

хариуцлагыг 

дээшлүүлэх. 

3.9.1. Худалдан авах ажиллагааг 
цахим хэлбэрээр зохион 
байгуулах, цаашид тендерийн 
үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр 
явуулж хэвшүүлэх. 

Сумын  хэмжээнд худалдан авах ажиллагааг цахим 
хэлбэрээр  100 хувь зохион байгуулж хэвшсэн. 
Тендерийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр явуулж 
хэвшсэн.   

100  

3.9.2. Худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөө болон 
худалдан авах ажиллагаанд 
хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт 
болон бусад хяналт, шалгалтын 
дүнг цахим хуудсандаа 
байршуулах.  

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө болон 
худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, 
дүгнэлтийг шилэн данс болон байгууллагын самбарт 
байршуулсан. 

100  

3.9.3. Тендерт шалгарсан болон 
шалгараагүй оролцогчийн 
талаарх мэдээлэл, шалгарсан 
болон шалгараагүй хуулийн 
үндэслэл, шалтгааныг цахим 
хуудсанд байршуулж мэдээлэх. 

Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн 
талаарх мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй 
хуулийн үндэслэл, шалтгааныг шилэн дансанд 
байршуулдаг. Мөн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хийгдсэн ажлын тендер, тайлан мэдээг 
мэдээллийн самбараар дамжуулан иргэдэд ил тод 
нээлттэй хүргэж байна. Мөн тендерт оролцогчдод 
хүргэж байна.  

100  

Зорилт 7.Төрийн байгууллага, түүний удирдлагын үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн хяналт, иргэний нийгмийн байгууллагын үүрэг, оролцоог 
нэмэгдүүлэх. 

 3.11.Төрийн байгууллага, 

түүний удирдлагын үйл 

ажиллагаанд төрийн бус 

байгууллага хяналт 

тавих боломжийг бий 

болгох, төрийн зарим 

ажил үйлчилгээг төрийн 

бус байгууллагаар 

гүйцэтгүүлэх, 

санхүүжилтийг ил тод, үр 

ашигтай зарцуулах, 

түүнд хяналт тавих 

тогтолцоог бүрдүүлэх. 

3.11.1.Төрийн байгууллага, 
түүний удирдлагын үйл 
ажиллагаанд төрийн бус 
байгууллага хяналт тавих 
боломжийг бүрдүүлж, төрийн 
зарим чиг үүргийг төрийн бус 
байгууллагаар гүйцэтгүүлж, 
төсвөөс олгож байгаа 
санхүүжилтийн зарцуулалтыг ил 
тод, нээлттэй болгож нийтэд 
мэдээлэх. 

Либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сан” төрийн бус 
байгууллагатай хамтран 2019, 2020 оны орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт гүйцэтгэсэн 
ажлын хэрэгжилт талаар төсвийн хяналт нийтийн 
сонсголыг зохион байгуулах байсан боловч ковид-19 
өвчинөөс болоод зохион байгуулагдаагүй.  

70  

Зорилт 10. Шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэн, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулж, авлигын эсрэг 
боловсролыг дээшлүүлэх. 
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 3.12. Авлигын нийгмийн 
хор аюулыг ухуулан 
таниулах, авлигыг үл 
тэвчих үзлийг 
төлөвшүүлэхэд иргэн, 
төрийн болон төрийн бус 
байгууллагын оролцоог 
хангах арга хэмжээг үе 
шаттай хэрэгжүүлэх. 

3.12.1.Төрийн байгууллагууд 
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө, АТҮХөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн үр дүнг 
сайжруулах. 

Төсвийн 5 байгууллага  авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг боловсруулан,  АТҮХөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг гарган  холбогдох байгуулагад тогтмол 
хүргүүлэн ажиллаж байна. Тус суманд авилга, ашиг 
сонирхлын зөрчил гараагүй нь  урьдчилан сэргийлэх, 
соён гэгээрүүлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулж 
хэвшсний үр дүн юм.   

100  

Дундаж оноо 96.0  

 Нийт хувь 97.0  

    

       Хүснэгт-2 

д/д 
Төлөвлөгөөний хүрээнд 

гүйцэтгэсэн ажлын төрөл 
Хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээг  

тоо баримтаар товч дурьдах 
  

1 

Сум, байгууллагын албан ёсны ямар вэб сайтад авлигын 
эсрэг хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, мэдээ, 
мэдээлэл, жилийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний 
биелэлтийг байршуулсан талаар /цахим хуудас хаяг нэр/ 

авлигын эсрэг хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, мэдээ, 
мэдээлэл, биелэлт, явцыгhttp://burd.ov.gov.mn/ цахим 
хуудсуудад байршуулсан.  

  

2 Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд гаргасан шийдвэр /тоо/ 1   

3 Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд зарцуулсан хөрөнгө 450,0   

4 Зохион байгуулсан цахим сургалтын тоо    

5 Зохион байгуулсан танхимын сургалтын тоо 3   

6 

Цахим болон танхимын сургалтанд хамрагдсан удирдах 
албан тушаалтан, төрийн албан хаагч, иргэдийн тоо  

1.удирдах албан тушаалтны тоо 8 
2.төрийн албан хаагчий тоо 80 
3. иргэдийн тоо 290 
    Нийт тоо 378 

  

7 
Авлигын хууль тогтоомжийн чиглэлээр тараасан гарын 
авлага, тараах материалын тоо 

200 
  

8 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг боломжит хэлбэрээр 
сурталчлах /мэдээллийн самбар, цахим хуудас, теле 
сурталчилгаа, яриа таниулага, сонсгол, нээлттэй 
өдөрлөг, хэлэлцүүлэг материал г.м/ 

Мэдээллийн самбар, цахим хуудас, теле сурталчилгаа, 
яриа таниулага, сонсгол,  материал зэргийн 200 иргэнд  

тараасан.  

  

9 
АТҮхөтөлбөр болон Авлигын эсрэг үйл ажиллагаан 
жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснээр гарсан өөрчлөлт, ач 
холбогдол, үр дүн 

Тус суманд авилга, ашиг сонирхлын зөрчил гараагүй нь  
урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг тогтмол 
зохион байгуулж хэвшсний үр дүн юм.   

  

http://burd.ov.gov.mn/
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