НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АВЛИГЫН ЭСРЭГ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д

Зорилт

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Үйл
ажиллагааны
төсөв /сая
төг/

Хариуцан зохион
байгуулах
хэлтэс, албан
тушаалтан

Нэг. Хуулиар хүлээсэн үүрэг, удирдлага зохион байгуулалт, авлигатай тэмцэх санал санаачилга, удирдлагын
манлайллыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр

1

Авлигын эсрэг хууль
тогтоомжийг
сурталчлан ажиллах,
энэ
талаарх
мэдээллийг
иргэд
байгууллага чөлөөтэй
авах нөхцөлийг хангах

Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, зохион байгуулж
буй арга хэмжээг цахим болон бусад хэлбэрээр
сурталчлах
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө,
хэрэгжүүлэх зардлыг батлах, хэрэгжилтэд хяналт
тавих, тайланг тогтоосон хугацаанд хүргүүлэх

Жилдээ

-

Захиргаа, хуулийн
хэлтэс

1, 2 дугаар
улирал

-

Д.Нацагдорж
Я.Сарансүх

Тухай бүр

-

Я.Сарансүх
С.Болор-Эрдэнэ

Тухай бүр

-

Я.Сарансүх
С.Болор-Эрдэнэ

Сар бүр

-

Б.Сэргэлэн
С.Болор-Эрдэнэ

Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах

Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй
байдлыг хангах

2

Шилэн дансны тухай
хуулийн
дагуу
холбогдох мэдээллийг
хуулийн
хугацаанд
цахим хуудсаар олон

Тухайн жилийн төсөв, дараа жилийн төсвийн
төсөл, тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт
өөрчлөлт болон сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн
мэдээллийг цахим хуудаст байршуулах

нийтэд мэдээлэх

Авлигын эсрэг
нийслэлийн
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх

Худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээлэл,
тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг
явуулах журам, тендерийн урилгыг цахим хуудас
болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх
“Нээлттэй Улаанбаатар-2016” Авлигын эсрэг олон
улсын 2 дугаар форумд оролцох

-

Б.Сэргэлэн,
С.Болор-Эрдэнэ

4 дугаар улирал

-

Д.Нацагдорж

Авлигын эсрэг нийслэлээс явуулж буй бодлого,
шийдвэрийг иргэдэд сурталчлах, энэ талаарх
мэдээ мэдээллийг иргэн, байгууллага чөлөөтэй
авах нөхцөлийг бүрдүүлэх
Авлига, ашиг сонирхол, ёс зүйтэй холбоотой
өргөдөл, гомдол, мэдээллийг олон эх үүсвэрээр
хүлээн авч, шийдвэрлэлтийн хугацааг богиносгох

4

Тухай бүр

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын
дотоод аудитын хяналтын тогтолцоог сайжруулах,
илэрсэн зөрчилд хариуцлага тооцох, дахин
гаргахгүй байх талаар арга хэмжээ авч ажиллах

Д.Нацагдорж
Я.Сарансүх

Жилдээ

-

Б.Солонгожаргал,
Ёс зүйн хороо

Жилдээ

-

Д.Нацагдорж

Хоёр. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх,
шударга ёс, ил тод байдлыг хангах чиглэлээр

5

6

Хөрөнгө
орлогын
мэдүүлгийг
бүртгэх,
хянах,
хадгалах,
мэдээлэх,
хяналт
тавих ажлыг хуулийн
дагуу
зохион
байгуулах

Мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтны хувийн ашиг
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг болон хөрөнгө
орлогын мэдүүлэг, мэдэгдэл, тайлбарыг бүртгэх,
хянах, хадгалах ажлыг журмын дагуу зохион
байгуулах
Мэдүүлэг гаргагч нарт мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн
талаар сургалт зохион байгуулах, мэргэжил арга
зүйн зөвлөгөө өгөх, гарын авлага материалаар
хангах
Албан
хаагчдын Албан хаагчдад шударга ёс, ёс зүй, сонирхлын
шударга
байдлыг зөрчлийн талаар сургалт зохион байгуулах,
нэмэгдүүлэх,
ашиг шударга байдал, түүнийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ

Жилдээ

Я.Сарансүх

Жилдээ

-

2 дугаар улирал

-

Ёс зүйн хороо,
Я.Сарансүх

сонирхлын зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх,
ёс
зүйн
дүрмийг
мөрдүүлэх
ажлыг
зохион байгуулах

7

авч ажиллах
Ёс зүйн дүрмийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл
хүлээн авах нөхцөлийг бүрдүүлэх, зөрчлийн
бүртгэл хөтлөх, хянан шийдвэрлэх, хариуцлага
хүлээлгэх
Зөрчил үүссэн болон үүсч болзошгүй тохиолдолд
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, ёс
зүйн хорооны гишүүдийг чадваржуулах
АТГ-аас
бүрэн АТГ-аас ирүүлсэн зөвлөмж, зөрчил арилгуулах,
эрхийнхээ
дагуу хариуцлага тооцуулахаар хүргүүлсэн албан бичиг,
гаргасан шийдвэрийг АТГ-ын мөрдөн байцаагчаас гэмт хэргийн
биелүүлэх, тайлагнах шалтгаан нөхцөлийг арилгуулахаар хүргүүлсэн
мэдэгдлийн дагуу тодорхой арга хэмжээ зохион
байгуулж, үр дүнг тооцон ажиллах

Жилдээ

-

Ёс зүйн хороо,
Д.Нацагдорж

2 дугаар улирал

-

Ёс зүйн хороо

Жилдээ

-

Д.Нацагдорж
Я.Сарансүх

