
“АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ХҮРЭЭНД 
ГЕРОНТОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН 2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 
 

№ 
Үндэсний хөтөлбөрт 

тусгагдсан үйл ажиллагаа 
Зорилт 

Хэрэгжүүлэх   арга 
хэмжээ 

Хугацаа 
 

Хэрэгжилт 
 

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: 
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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 

 

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 

  

Нийтийн албанд нэр 
дэвшигчийн ХАСУМ, 
нийтийн албан 
тушаалтны ХАСХОМ-
ыг АТГ-т хуулийн 
хугацаанд нь мэдүүлж 
хянуулах  

02 
дугаар 
сарын 
15-ны 
дотор 

2020  оны  02  дугаар сарын 15-ны  дотор  
төвийн   бүх   удирдах  ажилтнууд   хөрөнгө  
орлого  ашиг  сонирхлын   мэдүүлгээ АТГ-д 
болон ЭМЯ-ны ЭБАТ-д хугацаанд нь  
хүргүүлсэн. 
2020 онд нийтийн албанд томилогдохоор нэр 
дэвшсэн 1 этгээдийн  Хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлэг (ХАСУМ)-ийг хянасан 
дүгнэлтийг үндэслэн зөрчилгүй дүгнэгдсэн 1 
этгээдийг албан тушаалд томилсон.   

2 

4.1.1.6.нийтийн албаны ёс 
зүйн үлгэрчилсэн дүрмийг 
батлах, ёс зүйн зөрчилд 
дүн шинжилгээ хийх, 
шалтгаан нөхцөлийг 
тогтоох, арилгах, 
тайлагнах, хэлэлцүүлэх 
ажлыг хэвшүүлэх 

Шударга ёс эрхэмлэх   
зүйлс болон ёс зүйн  хэм   
хэмжээг   хэрэгжүүлэх  

Ёс зүйн салбар хороог 
шинэчлэн байгуулах, 
тус салбар хорооны 
үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулах 

Жилдээ 

Ёс зүйн салбар хороог шинэчлэн байгуулах 
ажлыг зохион байгуулж, ЭМС-ын тушаалаар 
төвийн ёс зүйн салбар хорооны гишүүдийг 
2020 онд шинэчлэн томилсон. 
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4.1.1.9.төрийн 
байгууллага хоорондын 
хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлж, мэдээлэл 
солилцох нөхцөл, 
боломжийг 
сайжруулах 

Ажилтнуудын ёс зүйг  
дээшлүүлэх, соён  
гэгээрүүлэх талаар  
сургалт семинар, 
зөвлөгөөн зохион 
байгуулах 

-Авлигатай тэмцэх 
газар, Эрүүл мэндийн  
яамтай хамтран  
авлигын эсрэг   
сургалтыг 
ажилтнуудад явуулах, 
- Төрийн албан  
хаагчийн ёс зүйн  
сургалтыг үе шаттай  
зохион байгуулах 

Жилдээ 

-Авлигатай тэмцэх газрын Олон нийтийн  

зөвлөлөөс Эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж   

буй хамаарал бүхий албан тушаалтанд  

зориулж 2020 оны 06 дугаар сарын 11-ний 

өдөр зохион байгуулсан “Авлига, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” 

цахим сургалтанд Геронтологийн үндэсний 

төвөөс Стратеги төлөвлөлтийн албаны  

дарга, Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 

албаны дарга, Эрдэм шинжилгээ сургалтын 

албаны дарга, Хүний нөөцийн менежер нар 

хамрагдсан. 

- Авлигатай тэмцэх газраас 2020 оны 12 

дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгуулсан 

“Төрийн захиргааны төв болон нутгийн 

захиргааны байгууллагын мэдүүлгийг бүртгэх, 

хянах, хадгалах эрх бүхий албан 

тушаалтнуудад зориулсан цахим сургалт”-ад 

төвийн ЭБАТ хамрагдсан. 

- Төвийн ёс зүйн салбар хорооноос 

ажилтнуудын дунд 6 удаагийн сургалт зохион 

байгуулж, давхардсан тоогоор 201 

/давхардсан тоогоор/ ажилтан хамрагдсан. 

Үүнд: 

1. Эмнэлгийн мэргэжилтний мэндчлэх ёс /3 

сард/ 

2. Инээсэглэл эерэг хандлага /зочин багш/  /5 

сард/ 

3. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм 
хэмжээ, харилцааны ур чадвар /9 сард/ 
4. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй /10 сард/ 
5. Эрүүл мэндийн байгууллагаар 
үйлчлүүлэгчийн ёс зүйн хэм хэмжээ /10 сард/ 
6. Коронавируст халдварын үед ажилтнуудын 
сэтгэл зүйн дархлааг дэмжих, хандлагыг 
эерэг болгох, стресс бухимдлыг арилгах, эмч, 
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4.1.1.10.нийтийн албаны 
сургалтын институт 
байгуулах, албан 
тушаалтныг давтан сургах 
боломжийг бүрдүүлэх 

Эрүүл мэндийн 
салбарын 
ажилтнуудын даган 
мөрдөж буй хууль 
тогтоомж, журам  
шийдвэрийг талаар   
нийт ажилтнуудад    
мэдээлэх 

Улирал 
бүрийн 
сүүлийн 
сарын 
25-ны 
дотор 



эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг 
сайжруулах зорилгоор 2020 оны 11 дүгээр 
сарын 06-ны өдөр нийт ажилтнуудад 
зориулан “NO STRESS” сэдэвт сургалтыг 
Монголын үг урлаачдын нийгэмлэгийн 
тэргүүн, сэтгэл судлаач, лектор MR.CHILA 
(Г.Бандицэрэн)-г урьж зохион байгуулсан. 
Сургалтын өмнө ажилтнуудаас стресс 
тодорхойлох сорил авч, сургалт маш үр 
дүнтэйөгөөжтэй болсон. 

 
7. “Урлагийн сэтгэл засал” сургалтыг сэтгэл 
зүйч эмч Н.Хуланг урьж ажилтнуудад сургалт, 
сэтгэл зүйн сорилт хийх үйл ажиллагааг 
зохион байгуулсан. /11 сард/ 

Хоёр. Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, цахим үйлчилгээг хөгжүүлж, чанар хүртээмжийг сайжруулах, 
үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг дээдэлж, төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр: 
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4.1.2.1.төрийн үйлчилгээг 
иргэнд цахим хэлбэрээр 
хүргэх тогтолцоог 
бүрдүүлэн, цахим 
үйлчилгээний нэгдсэн 
сүлжээ бий болгож, 
бэхжүүлэх 

Авлигыг үүсгэж болзошгүй 
дүрэм  журмыг хянах, 
хариуцлагын тогтолцоог   
бий болгох  

Төвийн сайтыг 
тогтмолжуулах 

Жилдээ 

- Төвийн сайтын үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулснаар нийт 65 мэдээ мэдээлэл, 
62 зөвлөгөө, зөвлөмж нийтлэгдсэн. Нийт 
хандалтын тоо 6209. 
- Төвийн албан ёсны пейж хуудасны үйл 
ажиллагааг тогтмолжуулснаар нийт 316 
мэдээ, мэдээлэл, зөвлөгөө, зөвлөмж 
нийтлэгдсэн. Нийт 2440 дагагчтай.  

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: 
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4.1.3.4.төсвийн төсөл 
хэлэлцэхэд олон нийтийн 
оролцоог хангах 
 

Хамт олноос төсвийн 
төсөлд санал авах 
мэдээллийг хүргэж 
хэвшсэн байх  

Хамт олонд суурилсан 
төсвийн төлөвлөлтийг 
хийх 
төсвийг  
www.shilendans.com  
цахим хуудас болон 
www.gertontology.moh
s.gov.mn сайтаар 
иргэд, олон нийтэд 
мэдээллийг хүргэх 

9 сарын 
10-ны 
дотор 

-Төвийн 2021 оны төсвийн төслийг  холбогдох 
хуульд нийцүүлэн төвийн ажилчдын саналд 
үндэслэн  2021-2022 оны төсвийн төсөөллийн 
холбогдох судалгааг нэгтгэж, Эрүүл мэндийн 
яаманд хуулийн хугацаанд нь  хүргүүлсэн.  
-Төсвийн төлөвлөлтийг хийхдээ өмнөх 3 
жилийн төсвийн гүйцэтгэлийг суурь болгон 
цаашид шинээр нэмэгдэх ажил үйлчилгээний 
тооцоо судалгааг үндэслэл болгон хийсэн. 
-2021 төсвийн төслийг шилэн данс, болон 
байгууллагын веб сайтад ил тодоор 
байршуулсан. 

http://www.shilendans.com/
http://www.gertontology.mohs.gov.mn/
http://www.gertontology.mohs.gov.mn/
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4.1.3.6. нийтийн албаны 
санхүүгийн дотоод аудит, 
хяналт шалгалтын үйл 
ажиллагаа, хариуцлагын 
тогтолцоог боловсронгуй 
болгох 

Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн санхүүгийн 
дотоод аудитын хяналтын 
хараат бус байдлыг хангаж, 
хариуцлагын тогтолцоог 
боловсронгуй болгох 

Санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд аудит 
хийж, аудитын 
дүгнэлтийг ил тод 
мэдээлэх 

Жилдээ 

-Хөндлөнгийн аудитын байгууллагаас 2019 
оны санхүүгийн гүйцэтгэлд хийсэн 
шалгалтаар “хангалтгүй” үнэлгээ авсан 
бөгөөд  2 акт 11 зөвлөмж өгсөн. Актын 
төлбөрийг бүрэн барагдуулсан. 10 
зөвлөмжийн биелэлтийн хэрэгжилт 90 
хувьтай байна. 
-Хяналт үнэлгээ, дотоод аудитын 
мэргэжилтэн 2020 оны эхний хагас жилийн 
санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагаанд дотоод 
аудит хийж зөвлөмж гаргаж танилцуулан, 
зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж 
байна. Мөн төвийн эм эмнэлгийн хэрэгслийн 
зарцуулалт, төсвийн төлөвлөлт, худалдан 
авах үйл ажиллагаан дээр дотоод аудит хийж 
ажилласан. Шилэн дансны журмын 
хэрэгжилтийн хүрээнд мэдээлэл шивсэн 
хугацаа, мэдээллийн бүрэн байдлыг үнэлж, 
мэдээллийн хугацаа хоцорч шивсэн асуудлыг 
анхааруулж зөвлөмж өгсний дагуу үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлж, чанарын ахиц  
гаргасан. 

Дөрөв. Худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, үр ашигтай, шударга, ил тод, нээлттэй байдлыг 
нэмэгдүүлж, хяналт, хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 
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4.1.4.1. Тендерийн үйл 
ажиллагааг цахим 
хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх 
 

Ил тод байдлыг илтгэх 
шалгуур үзүүлэлтийг 
хангаж  ажиллах 

Тендерийн явцыг 
www.tender.gov.mn 
төрийн худалдан 
авалтын цахим 
системд мэдээлэх 
Тендерийн үнэлгээний 
хорооны гишүүдийн 
мэдэгдэл тайлбарыг 
хүлээн гаргуулах 

Жилдээ 

Байгууллагын ил тод байдлын самбарт 
мэдээллүүдийг сар бүр шинэчлэн 
байршуулдаг. 
Байгууллагын цахим хуудсанд төсөв 
гүйцэтгэлтэй холбоотой 18 мэдээлэл, тендер 
худалдан авалттай холбоотой 5 мэдээлэл 
тавьсан.  
Худалдан авах ажиллагааны 
www.tender.gov.mn сайтад харьцуулалтын 
аргаар хоёр тендерийг зохион байгуулсан. 

Тав. Шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын шударга, ил тод, хараат бус байдлыг бэхжүүлэх, авлигын эсрэг хамтын 
ажиллагааг сайжруулах зорилтыг хангах чиглэлээр: 

http://www.tender.gov.mn/
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4.1.5.5. цахим сүлжээг 
ашиглах, байнгын 
ажиллагаатай утас 
ажиллуулах замаар 
авлига, албан тушаалын 
гэмт хэрэг, зөрчлийн 
талаарх мэдээллийг авах, 
мэдээлэл өгч байгаа 
иргэнийг урамшуулах 
тогтолцоог бүрдүүлэх 

Авлигын эсрэг хууль   
тогтоомж  төлөвлөгөөний  
хэрэгжилтийг хянах 

Авлига ашиг 
сонирхлын зөрчлийн 
дагуу гомдол 
мэдээллийг  цахимаар 
болон үйлчлүүлэгчийн 
сэтгэл ханамжийн 
судалгаагаар авч   
мэдээллийн  мөрөөр  
тодорхой  арга хэмжээ 
авах 

Жилдээ 

-Байгууллагын ил тод, мэдээллийн самбарыг 
шинэчилж журамд заасны дагуу мэдээлийн 
ил тод байдлын шаардлага хангасан.  
-Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн 
судалгаанд эмч ажилтнууд үйлчүүлэгч 
настнуудад эм тариа санал болгодоггүй, 
аливаа авлигаас хөндий 100 хувь сайн гэж 
үнэлсэн байна. Төвийн коридорт 
үйлчлүүлэгчдээс санал хүсэлт, талархал 
хүлээн авах хайрцгийг байршуулсан.  
-2020 онд төвийн ажилтнуудын авлига ашиг 
сонирхлын зөрчлийн талаар гомдол мэдээлэл 
ирээгүй.   
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 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 
 

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 гомдлыг 
хүлээн авч   
шийдвэрлэх ажлыг 
түргэн шуурхай 
гүйцэтгэх 

Жилдээ 

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/186 
дугаар тушаал, Төвийн ерөнхий захирлын 
2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/16 
дугаар тушаалаар “Иргэдээс ирсэн өргөдөл 
гомдлыг бүртгэж, хүлээж авч, шийдвэрлэх“ 
тухай журам баталсан. 
Уг журмын  дагуу Төвийн удирдлагуудын 
иргэдтэй уулзах уулзалтын хуваарийг 
шинэчлэн өөрчилж, өргөдөл гомдлын  мэдээг 
улирал бүр  гаргаж Эрүүл мэндийн яаманд 
хүргүүлсэн. 
Иргэд олон нийттэй харилцах төвд 
Геронтологийн үндэсний төвтэй холбоотой 
өргөдөл гомдол ирээгүй. 
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг ЭМС-ын 
А/186 дугаар тушаалын дагуу улирал бүр 
мэдээг гарган нэгтгэж Эрүүл мэндийн яаманд 
хүргүүлж ажилладаг.  
2020 оны 12 сарын байдлаар төвийн 
захиргаанд нийт 82 өргөдөл санал ирсэн. 
Үүнээс өргөдлийн шийдвэрлэлтийг авч үзвэл 
нийт 82 өргөдөл ирснээс ажилтнуудын 
нийгмийн асуудалтай холбоотой өргөдөл 20 
буюу 24.4 хувь, бусад 62 буюу 75,6 хувь, 
хууль тогтоомжийн дагуу 100 хувь 
шийдвэрлэсэн. 

 

ГЕРОНТОЛОГИЙН  ҮНДЭСНИЙ  ТӨВ 


