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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ  

ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Үндсэн чиг үүрэг  
Зорилтын 

тоо 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. УИХ-ын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор баталсан “Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөр”, ЗГ-ын 2017 оны 114 дүгээр тогтоолоор баталсан” 
АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”: 

11 46 

Нийт 11 46 

 

№ Стратеги төлөвлөгөө & Бодлогын баримт бичиг 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

1. Стратегийн зорилго 1: Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа судалгаа шинжилгээ, технологид тулгуурлан хэрэгжинэ. 

13 8 

2. Стратегийн зорилт 2: Авлигын эсрэг  соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа олон 
нийтэд түшиглэдэг болно.  

12 3 

3. Стратегийн зорилго 3: Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагаанд эрсдлийн удирдлага нэвтэрсэн байна.  

7 10 

4. Статегийн зорилт 4: Авлигын гэмт хэргийг илрүүлэх, мөрдөн шалгах, хянан 
шийдвэрлэх ажил хамтын ажиллагаанд тулгуурладаг болно.  

8 5 

5. Стратегийн зорилго 5: Мэдлэг чадвартай хүний нөөц, мэргэшсэн албан 
хаагчдад тулгуурлан байгууллагын чадавхи бэхжинэ.  

5 2 

Нийт 45 28 
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НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН  
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

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: 
 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1. Шударга, хариуцлагатай, ил тод нийтийн албаыг бэхжүүлэх, ёс зүйг дээшлүүлэх  
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1.1 дүгээр арга хэмжээ-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; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 4.1.1.1, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 4.1.1.1-1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж ХШДШХ, Эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар 

Суурь түвшин Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг (ХАСУМ)-ийг хянасан дүгнэлтийг олон нийтэд 
илт тод, нээлттэй болгох зорилгоор нийтийн албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн 
этгээд тухайн албан үүргээ гүйцэтгэхэд  ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх, үүсч болзошгүй, 
ашиг сонирхлын зөрчил бүхий нөхцөл байдал тогтоогдсон эсэх талаарх дүгнэлтийг нэр 
дэвшигч тус бүрээр Авлигатай тэмцэх газраас сар бүрийн 25-ны өдөр зохион байгуулдаг 
хэвлэлийн хурал, тус газраас сар бүр эрхлэн гаргадаг мэдээллийн хуудас, Авлигатай 
тэмцэх газрын www.iaac.mn албан ёсны цахим хуудас болон байгууллагын facebook, twitter 
зэрэг олон нийтийн сүлжээгээр нийтэд мэдээлэх ажлыг эхлүүлж хэвшүүлээд байна. Зарим 
төрийн байгууллагууд /Барилга, хот байгуулалтын яам, Стандарт, хэмжил зүйн газар, 
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар/ нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 
ХАСУМ-ийг Авлигатай тэмцэх газраас хянасан дүгнэлтийг өөрийн байгууллагын цахим 
хуудсаар олон нийтэд ил тод, нээлттэй мэдээлж байна. Авлигатай тэмцэх газраас 
ХАСУМ-ийг гаргах, хянах үйл ажиллагааг. Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлтийг тус 
байгууллагын цахим хуудас дахь “Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны тойм” хэсгээр 
дамжуулан ил тод болгож байгаа.  

Шалгуур үзүүлэлт Дүгнэлт нээлттэй, ил тод болгох ажил хэвшсэн байна.  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: *ХАСУМ-ийг цахимаар мэдүүлэх талаарх саналыг авч, програмд 
хөгжжүүлэлтийг хийсэн байна. *ТАЗ-тэй хамтран ажиллах төлөвлөгөө гарган 
гүйцэтгэлийг хангасан байна.  

Сүүлийн хагас жилд: *ТАЗ-тэй хамтран ажиллах төлөвлөгөө гарган гүйцэтгэлийг 
хангасан байна. *ХАСУМ-ийг цахимаар бүртгүүлэх байгууллагын тоо 2 дахин нэмэгдсэн 
байна.  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1.2 дугаар арга хэмжээ-ХАСУМ-д хавсаргаж ирүүлэх баримт 
бичгийн жагсаалтад Төрийн албаны зөвлөлийн болон салбар зөвлөлийн дүгнэлтийг оруулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 4.1.1.1, Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 4.1.1.1-3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж ХШДШХ, Эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар 

Суурь түвшин Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.4 дэх хэсэг, ТАЗ-ийн 2019 оны 
03 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Албан тушаалын 
тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам”-ын дагуу батлагдсан ажлын байрны 
тодорхойлолтыг албан тушаалтны ХАСУМ-ийг хянахад харгалзан үздэг байх 
чиглэлээр Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран ажиллахаар санал хүргүүлээд байна. 
ХАСУМ-д Төрийн албаны зөвлөлийн болон салбар зөвлөлийн дүгнэлтийг хавсаргаж 
ирүүлэх талаар холбогдох байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнуудад чиглэл 
өгч, арга зүйн туслалцаа, зөвлөгөө өгсөн. Шаардлагатай тохиолдолд Төрийн 
албаны зөвлөл болон салбар зөвлөлийн дүгнэлтийг тухайн байгууллагын вэб 
сайтаас татан авч хянан үзэж байна. Нийтийн албанд шинээр томилогдохоор нэр 
дэвшсэн этгээдийн ХАСУМ-т Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлтийг зайлшгүй 
хавсаргах талаар Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 05 
дугаар тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулаад байна.  

Шалгуур үзүүлэлт Дүгнэлт нээлттэй, ил тод болгох ажил хэвшсэн байна.  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 05 
дугаар тогтоолыг төслийг боловсруулж, эрх бүхий байгууллагад хүргүүлсэн 
байна.  

Сүүлийн хагас жилд: Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээд нь 
тухайн албан тушаалд тавигдах хуульд заасан ерөнхий болон тусгай шаардлагыг 
хангаж буй эсэхийг цахимаар хянах боломжийг бүрдсэн байна.  
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1.3 дугаар арга хэмжээ-Төрийн албаны зөвлөл болон салбар 
зөвлөлийн дүгнэлт, ХАСУМ хянуулалгүйгээр томилгоо хийсэн албан тушаалтанд хүлээлгэх 
хариуцлагыг тодорхой болгох 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 4.1.1.1, Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 4.1.1.1-4 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж ХШДШХ, Эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар, Тамгын хэлтэс З.Баасанням 

Суурь түвшин Төрийн албаны зөвлөл болон салбар зөвлөлийн дүгнэлтийг ХАСУМ-д 
хавсарган ирүүлж ХАСУМ хянахад харгалзах үзүүлэлт болгох шаардлагатай 
байгаа. Мөн Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуульд зааснаар ХАСУМ хянуулалгүйгээр томилгоо хийсэн 
албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх заалт тусгагдаагүй.  

Шалгуур үзүүлэлт *Хариуцлагын хэм хэмжээг тусгах талаар  Хууль тогтоомжийн тухай хуульд 
заасан судалгаа хийгдсэн байх; 

*Хууль санаачлагчид судалгаа, хуулийн үзэл баримтлал, танилцуулгыг 
уламжилж, хэлэлцүүлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх; 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: *Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан судалгаа 
хийгдэж, хууль санаачлагчид судалгаа, хуулийн үзэл баримтлал, 
танилцуулгыг уламжилсан байх;  

Жилийн эцэст: *Хуульд зохих нэмэлт өөрчлөлт орсон байх; 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1.4 дүгээр арга хэмжээ-Хүүхдийн шударга байдлын 
судалгааны аргачлалыг боловсруулж батлуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 4.1.1.1, Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 4.1.1.5, Авлигын эсрэг 
хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3, 18.1.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж США, Ахлах комиссар Ц.Шинэбаяр 

Суурь түвшин Авлигын эсрэг хуулийн 18.1.3 /авлигын цар хүрээ, хэлбэр, шалтгааныг 2 жилд 
нэгээс доошгүй удаа судлан авлигын индексийг гаргаж олон нийтэд мэдээлэх;/ 
18.1.7 /төрийн үйлчилгээ авсан иргэд, байгууллагын судалгаанд тулгуурлан 
төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинд 2 жил тутамд үнэлгээ 
гаргаж, олон нийтэд мэдээлэх/-д заасны дагуу судалгаа хийгдэж байгаа. АТГ-
ын даргын 2018 онд баталсан.  Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг жил 
тутамд хийж байгаа боловч аргачлалыг шинэчлэх шаардлагатай байгаа.  

Шалгуур үзүүлэлт *Хүүхдийн шударга байдлын судалгааны аргачлалын төслийг боловсруулж 
хэлэлцүүлсэн байх; 

*Батлуулж, үйл ажиллагаанд ашиглах нөхцлийг бүрдүүлсэн байх;  

*Аргачлалын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, дүнг танилцуулсан байх;  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: *Аргачлалыг батлуулж, үйл ажиллагаанд мөрдөхөд бэлэн 
болсон байна.   

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2. Шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын шударга, ил тод, хараат бус 

байдлыг бэхжүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулах;  
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.1 дүгээр арга хэмжээ-Авлига, албан тушаалын гэмт 
хэргийн шийдвэрлэлтийн мэдээлэлд дүгнэлт хийх тогтолцоог бүрдүүлэх, энэ талаарх эрх 
зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход ашиглах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 4.1.5, Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 4.1.5.4 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 
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Хариуцах нэгж США, Ахлах комиссар Ц.Шинэбаяр, АБХШНАлба, ахлах комиссар Т.Энхболд, 
Тамгын хэлтэс З.Баасанням, бусад хэлтэс, албад 

Суурь түвшин *АТГ-т шалгагдаж, шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хэргийн бүртгэлийг Өргөдөл 
гомдол, хэрэг бүртгэлт болон мөрдөн байцаалтын хэргийн бүртгэлийн 
системтэй нэгтгэн “Ухаалаг засаглал” ТББ-тай хамтран шинээр 
боловсруулж байна. Тус програмаас шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хэргүүдийн тоон 
мэдээлэл гарах боломжтой болно. Програмыг 2020 оны 01 сарын 01-ний 
өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлнэ. УИХ-аас 2020 онд Эрүүгийн хэрэг 
хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орж авлигын гэмт хэрэг нь 
хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болсон хэргүүдийг 
сэргээн шалгах үндэслэлийг бүрдүүлсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт *Тоон үзүүлэлт болон төрийн холбогдох бусад байгууллагатай хамтран 
авлигын гэмт хэргийн шийдвэрлэлтэд дүгнэлт хийж, авах арга хэмжээг 
тодорхойлох боломжтой болно. Авлига, албан тушаалын гэмт хэргийн 
шийдвэрлэлтийн мэдээлэлд дүгнэлт хийх тогтолцоог бүрдүүлэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Програм хангамжийг ажиллагаанд бүрэн нэвтрүүлсэн 
байна.  
*Програмд шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг бүрэн оруулсан байна.   
*Төрийн холбогдох бусад байгууллагатай мэдээ, мэдээлэл солилцох чиглэлээр 
хамтран ажиллаж, тодорхой үр дүнд хүрсэн байх;    
*Судалгаа, дүн шинжилгээ хийгдэж, цаашид авах арга хэмжээний санал 
боловсруулж, танилцуулсан байх; 

Жилийн эцэст: *Програмд шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг бүрэн оруулсан 
байна.   
*Төрийн холбогдох бусад байгууллагатай мэдээ, мэдээлэл солилцох чиглэлээр 
хамтран ажиллаж, тодорхой үр дүнд хүрсэн байх;    
*Судалгаа, дүн шинжилгээ хийгдэж, цаашид авах арга хэмжээний санал 
боловсруулж, танилцуулсан байх; 
*Эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд санаал уламжилсан байх; 

 

 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.2 дугаар арга хэмжээ-Нийтийн ашиг сонирхлын төлөө 
мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулах тогтолцоог бүрдүүлэх;  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.5,  4.1.5.5, 4.1.5.6-т заасан үйл ажиллагаа, АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.5.5-2, 4.1.5.6-1, АТГ-ын стратеги 
төлөвлөгөө (2020-2023)-ний стратегийн зорилго С4-2, арга хэмжээ 4.6  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

30 000 000 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн  

Суурь түвшин Анхдагч хуулийн төсөл 

Шалгуур үзүүлэлт Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан шаардлагыг хангасан хуулийн төсөл 
боловсруулсан байх; 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Хуулийн төслийг боловсруулж, хууль санаачлагчид хүргүүлсэн 
байх; 

   

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.3 дугаар арга хэмжээ-Эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгосон байх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.1, Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр 4.1.5, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө 4.1.5.7-2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж -Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням, бусад хэлтэс, албад 

Суурь түвшин 

*Монгол Улсын Их Хурлаас “Авилгалын эсрэг хууль” 1996 онд анх удаа баталсан 
бөгөөд 2006 он хүртэл хүчин төгөлдөр мөрдөгдсөн. 2006 онд “Авлигын эсрэг 
хууль”-ийг, 2007 онд “Авлигын эсрэг хуулийн зарим заалтыг дагаж мөрдөх 
журмын тухай хууль”-ийг тус тус баталсан. Авлигын эсрэг хууль 
батлагдснаас хойш УИХ-аас нийгэм, эдийн засаг, хууль эрх зүйн өөрчлөлтийн 
хүрээнд нийтдээ 2008-2019 онд 14 удаагийн нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байна. 
Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, 
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холбогдох бусад хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах замаар 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох шаардлагатай байгаа болно.  

Шалгуур үзүүлэлт 

*Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх судлаачдын багийг сонгон шалгаруулж, гэрээ 
байгуулсан байх;  
*Хууль тогтоомжийн тухай хуульд зааснаар хуулийн хэрэглээний үр дагаврын 
үнэлгээ, төслийн үр нөлөөний үнэлгээ, хуулийн төслийн зардлын тооцоо, 
төслийн үзэл баримтлал, төслийн танилцуулгыг шаардлагын түвшинд 
хийсэн байх; 
*Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, бусад 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн болон хууль тогтоомжид нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах, шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсрогдсон байх; 
*Гэрээг дүгнэж, судалгаа, төслийг хүлээн авсан байх;  
*Хууль санаачлагчид болон хуулиар эрх олгогдсон байгууллага, албан 
тушаалтанд уламжилсан байх;  

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: *Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан холбогдох 
судалгаа, төслийн үзэл баримтлал, төслийн танилцуулга, Авлигын эсрэг 
хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, бусад хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсрогдсон байна.  
*Хууль, хууль тогтоомжийн төслийг хууль санаачлагчид болон эрх бүхий 
байгууллага, албан тушаалтанд уламжилсан байх; 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.4 дүгээр арга хэмжээ-Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийн мэдээллийн цахим санг хөгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 7.2, АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.5.7-3, 
АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт 3, арга хэмжээ 1.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

40 000 000 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн, АБХШНАлба, Ахлах комиссар 
Т.Энхболд 

Суурь түвшин khutulbur.iaac.mn цахим мэдээллийн санг үүсгэсэн, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 
2018 оны тайлангийн мэдээллийг санд оруулсан. Туршилтын журмаар 
ажиллуулж байгаа. Цахим санд мэдээлэл оруулах талаар хэрэгжүүлэгч 
байгууллагуудын ЭБАТ-ыг 2019 онд арга зүйн сургалтад хамруулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт -Мэдээлэл оруулах эрхтэй албан тушаалтны бүртгэлийг шинэчилсэн байх; 
-Мэдээллийг үнэлэх аргачлалыг тодорхой болгон хөгжүүлэлт хийсэн байх; 
-хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 2019 оны мэдээллийг санд оруулах ажлыг зохион 
байгуулсан байх; 
-Програм хангамжийг өргөтгөн дэд санг үүсгэсэн байх. 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Мэдээлэл оруулах эрхтэй албан тушаалтны бүртгэлийг 
шинэчилж, өөрчлөгдсөн тохиолдолд нэвтрэх эрхийг шинээр олгоно. Үнэлэх 
аргачлалыг тодорхой болгож сангийн хөгжүүлэлтийг хийнэ. 

2-р улиралд: Хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын 2019 оны тайланг санд оруулах 
ажлыг зохион байгуулсан байна.  

3-р улиралд: Мэдээллийн санг өргөжүүлж 1-2 дэд сан шинээр үүсгэн хөгжүүлсэн 
байна. 

4-р улиралд: Мэдээллийн санд сургалтын бүртгэлийн, дүрэм, журам, 
шийдвэрийн хяналтын, сахилгын шийтгэлийн нэгдсэн мэдээллийн зэрэг санг 
дэд сан болгон холболт хийж өргөжүүлсэн байна. 
 

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.5 дугаар арга хэмжээ-Авлига, албан тушаалын гэмт 
хэрэг, зөрчлийн шийдвэрийг мэдээлэх нэгдсэн санг бий болгох; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 4.1.5.11, АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 
4.1.5.9-1; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Мөрдөн шалгах хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар Х.Буянтүмэн, АБХШНАлба, Ахлах 
комиссар Т.Энхболд  

Суурь түвшин АТГ-ын даргын 2018 оны А/45 дугаар тушаалаар ХАСХОМ-ийн тайлангийн 
маягтыг шинэчлэн баталсны дагуу гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл, 
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гэмт хэргийн албан ёсны статистикийг гаргах шаардлагаар хэрэг бүртгэлт 
мөрдөн байцаалтын 30, захиргааны 6 маягт, тэдгээрийг нөхөх заавар, 
өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, гэмт хэргийн шийдвэрлэлтийн, зүйлийн мэдээний 
маягт, заавар, гэмт хэргийн тоо бүртгэлийн зааврыг тус тус боловсруулж, 
Үндэсний статистикийн газрын арга зүйн болон даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэв. Ийнхүү хэлэлцүүлснээр Үндэсний статистикийн хорооноос 
2019.12.26-ны өдөр А/196 дугаар тушаалаар олгосон зөвшөөрлийн дагуу АТГ-
ын 2020.01.02-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалаар баталгаажуулсан.  

Шалгуур үзүүлэлт -Үндэсний статистикийн хорооны зөвшөөрөл, АТГ-ын даргын тушаалаар 
баталсан тушаалд заасан хугацаанд гэмт хэргийн болон өргөдөл,гомдлын 
статисик мэдээ иж бүрэн гарч, эрх бүхий байгууллагад хүргэгдсэн байх; 
-Үйл ажиллагаанд ашиглагдах боломж бүрдсэн байх; 
-Судалгаа, дүн шинжилгээ хийх боломж бүрдсэн байх; 
-Нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх чиглэлээр танилцуулга мэдээлэл, саналыг 
бэлтгэж, эрх бүхий байгууллагад уламжилсан байх; 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: *Тогтоосон хугацаанд мэдээ тайлан гарч, дүн шинжилгээ 
хийгдсэн байх;  

2-р улиралд: *Тогтоосон хугацаанд мэдээ тайлан гарч, дүн шинжилгээ 
хийгдсэн байх;   

3-р улиралд: *Тогтоосон хугацаанд мэдээ тайлан гарч, дүн шинжилгээ 
хийгдсэн байх; *Програм дахь мэдээллийг ашиглах боломжийг бүрдүүлсэн 
байна.*Нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх чиглэлээр танилцуулга мэдээлэл, 
саналыг бэлтгэж, эрх бүхий байгууллагад уламжилсан байх; 

4-р улиралд: *Тогтоосон хугацаанд мэдээ тайлан гарч, дүн шинжилгээ 
хийгдсэн байх; *Програм дахь мэдээллийг ашиглах боломжийг бүрдүүлсэн 
байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.7 дугаар арга хэмжээ-Хууль сахиулах байгууллагын алба 
хаагчдын давтан сургалтын болон хуульч бэлтгэдэг сургуулиудын сургалтын хөтөлбөрт 
авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг, зөрчлийг шийдвэрлэх талаар тусгасан эсэхэд дүн 
шинжилгээ хийх, тусгуулах арга хэмжээ авах;  
 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.5, 2.1.10-д заасан зорилт, 4.1.5.12, 4.1.10.2-т заасан үйл 
ажиллагаа, АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.5.12-1, 
4.1.10.2-2, АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний стратегийн зорилго 
С2-3, арга хэмжээ 2.11 
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2017-2018 онуудад УЕПГ-ын дэргэдэх Сургалтын төв, ШЕЗ-ийн дэргэд Шүүхийн 
судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн, ХЗҮХ зэрэг сургалт зохион байгуулж 
буй сургалтын байгууллагууд, эрх зүйч бэлтгэдэг сургуулийн сургалтын 
хөтөлбөрт авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, авлигын гэмт хэргийн талаарх 
сэдвийг тусгуулж, сургалтыг зохион байгуулахад хамтран, дэмжлэг үзүүлж  
ажилласан. Хөтөлбөрт тусгасан байдалд дүн шинжилгээ хийгээгүй. 
 

Шалгуур үзүүлэлт -Хууль сахиулах байгууллагуудын дэргэдэх сургалтын байгууллагууд болон эрх 
зүйч бэлтгэдэг их, дээд сургуулиудыг бүрэн хамруулсан байх; 
-Сургалтын шинэчилэн баталсан хөтөлбөртэй танилцсан байх; 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийсэн байна. Дүн шинжилгээнд 
үндэслэн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд энэ чиглэлээр зөвлөмж 
хүргүүлж,  хяналт тавьж, хангуулах арга хэмжээ авсан байна. 
 

   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.8 дугаар арга хэмжээ-Ерөнхий боловсролын болон их, дээд 
сургуулийн хичээл, сургалтын хөтөлбөрт шударга ёсны үзэл, хандлагыг бий болгох, авлигыг 
үл тэвчих үзлийг төлөвшүүлэх, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сэдэв 
туссан байдалд дүн шинжилгээ хийлгэх ажлын зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.10-д заасан зорилт, 4.1.10.2-т заасан үйл ажиллагаа, АТҮХ-ийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.10.2-1, АТГ-ын стратеги 
төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С2-3, дугаар арга хэмжээ 2.11 

Хэрэгжих хугацаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын агуулга, хичээлийн хөтөлбөрт 
шударга ёсны үзэл, хандлагыг бий болгох, авлигыг үл тэвчих үзлийг 
төлөвшүүлэх асуудлыг тусгасан байдлын талаар судалгаа хийлгэхэд 
Боловсролын хүрээлэнгийн захирлаас “хангалтгүй, цаашид нэмж тусгах 
шаардлагатай” гэсэн хариу өгсөн. 2019 оны 05 дугаар сард БСШУСЯ-нд АТГ-аас 
зөвлөмж хүргүүлсэн. 2019 онд БСШУСЯ-наас ерөнхий боловсролын сургалтын 
цөм хөтөлбөрт өөрчлөлт хийсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт Дүн шинжилгээг мэргэжлийн, хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэсэн байх 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Хичээл, сургалтын хөтөлбөрт дүн шинжилгээ хийлгэх ажлын 
төлөвлөгөө, ажлын даалгаврыг боловсруулж, сонгон шалгаруулалт зарлана. 

2-р улиралд: Хичээл, сургалтын хөтөлбөрт дүн шинжилгээ хийх ажлыг зохион 
байгуулна. Дүн шинжилгээний тайланг хүлээн авна. 

3-р улиралд: Зөвлөмжийг БСШУСЯ-нд хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавина.  
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.9 дүгээр арга хэмжээ-Хөрөнгө, орлогын болон хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг гаргах үүрэг бүхий албан тушаалтны хүрээг оновчтой тогтоож, мөрдөх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.5-д заасан зорилт, 4.1.5.13,  АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний 4.1.5.13  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа 1-р улирал 2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж ХШДШХ, Эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар 

Суурь түвшин Төрийн албаны тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан Засгийн 
газрын 2019 оны 25 дугаар тогтоолоор төрийн үйлчилгээний зарим албан 
тушаалын ангилал, зэрэглэл өөрчлөгдсөн, Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 
19 дүгээр тогтоолоор төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй 
адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг шинэчлэн баталсан, мөн 
Засгийн газрын 2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 275 дугаар тогтоолоор 
“Төрийн захиргааны албан тушаал”-ын ангилал, зэрэглэл,  276 дугаар 
тогтоолоор “Төрийн  үйлчилгээ”-ний албан тушаалын зэрэглэлийг шинэчлэн 
тогтоосонтой холбогдуулан Авлигын эсрэг хууль, УИХ-ын Хууль зүйн байнгын 
хорооны 5, 20 дугаар тогтоол буюу ХАСХОМ гаргах албан тушаалтны хамрах 
хүрээнд өөрчлөлт орсон талаарх,  мөн Төрийн болон нутгийн захиргааны нийт 
109 байгууллагаас мэдүүлэг гаргагчдын хамрах хүрээнд өөрчлөлт оруулах 
хэрэгцээ, шаардлагыг судалгааг авч нэгтгэн боловсруулсан.  

Шалгуур үзүүлэлт *Авлигын эсрэг хууль, НАНБХАСЗАСЗУСТХ-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулсантай 
холбогдуулан УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 5, 20 дугаар тогтоолд зохих 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан 
судалгааг хийсэн байна.  
*Судалгаа, үзэл баримтлал, төслийг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд 
уламжилсан байна.  
*Батлагдсан тохиолдолд сурталчилгааны ажлыг бие даан болон ЭБАТ-уудын 
тусламжтайгаар зохион байгуулсан байна.  
 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулан УИХ-ын Хууль зүйн 
байнгын хорооны 5, 20 дугаар тогтоолд зохих нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар 
Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан судалгааг хийсэн байна. 

2-р улиралд: *Судалгаа, үзэл баримтлал, төслийг эрх бүхий байгууллага, албан 
тушаалтанд уламжилсан байна. 

 
 

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.10 дугаар арга хэмжээ-Хувийн ашиг сонирхлын болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягтыг боловсронгуй болгож, мэдүүлгийг цахим хэлбэрээр 
хүлээн авах тогтолцоонд бүрэн шилжүүлэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.5-д заасан зорилт, 4.1.5.14,  АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний 4.1.5.14  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа 1-р улирал 2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

15 000 000 
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Хариуцах нэгж ХШДШХ, Эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар, АБХШНАлба, Ахлах комиссар 
Т.Энхболд  

Суурь түвшин ХАСХОМ-ийн маягтыг боловсронгуй болгох хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлж, 
төслийг боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг баталсан. Хэлтэс, 
албадаас ХАСХОМ-ийн маягтыг шинэчлэх санал авч боловсруулалт хийж 
байна. Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн ХАСУМ-ийн 
хяналтыг цахимаар хянах ажил 18.8 хувьтай байна. 

Шалгуур үзүүлэлт *Маягтыг боловсронгуй болгох  хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлсон байх,                                   
*Хэлтэс, албад болон эрх ашиг нь хөндөгдөж болзошгүй байгууллага, албан 
тушаатнаас санал авч боловсруулалт хийсэн байх;  
*Саналыг нэгтгэн маягтын төслийг боловсруулж, эрх бүхий байгууллага, албан 
тушаалтанд уламжилсан байх; 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Маягтыг боловсронгуй болгох  хэрэгцээ, шаардлагыг 
тодорхойлсонбайна.                                                                                                                            
*Хэлтэс, албад болон эрх ашиг нь хөндөгдөж болзошгүй байгууллага, албан 
тушаатнаас санал авч боловсруулалт хийсэн. 

2-р улиралд: Төслийг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжилсан 
байна.  

3-р улиралд: *Батлагдсан тохиолдолд сурталчилгааны ажлыг бие даан болон 
ЭБАТ-уудын тусламжтайгаар зохион байгуулсан байна. 

4-р улиралд: Сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж, нийтийн албан 
тушаалтан шинэчлэгдсэн маягтын дагуу мэдүүлгээ гаргах нөхцөл хангагдсан 
байна.  

1-4 дүгээр улиралд: ХАСХОМ-ын програмын хөгжүүлэлтийг тухай бүр хийсэн 
байх; 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.11 дүгээр арга хэмжээ-Хууль бус нөлөөллийн хэлбэрийг 
оновчтой тодорхойлох; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.5-д заасан зорилт, 4.1.5.15,  АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний 4.1.5.15  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж ХШДШХ, Эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт *Нийтийн албан тушаалтны үйл ажиллагаөнд хууль бусаар нөлөөлөх 
нөлөөллийн хэлбэрийн талаар судалгаа хийсэн байх;   
 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: *Нийтийн албан тушаалтны үйл ажиллагаөнд хууль бусаар 
нөлөөлөх нөлөөллийн хэлбэрийн талаар судалгаа хийсэн байх;   

2-р улиралд: *Судалгааны дүнг үндэслэн танилцуулга, хэлэлцүүлэг зэрэг арга 
хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлсэн байх; 
*хууль тогтоомжид тусгах эсхүл нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлага 
байгаа эсэхийг судалж саналыг уламжилсан байх;  

   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.12 дугаар арга хэмжээ-Хууль тогтоомж, захиргааны хэм 
хэмжээний актын төсөлд авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр санал зөвлөмж гаргахтай 
холбоотой асуудлаар судалж, цаашид уг арга хэмжээг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар санал 
боловсруулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18.4.2, АТҮХ-ийн 2.1.5-д заасан зорилт, 4.1.5.16-т заасан 
үйл ажиллагаа, АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.5.16-1  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн, Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар 
З.Баасанням  

Суурь түвшин Авлигын эсрэг хуулийн 6.1.9-д зааснаар төрийн байгууллага тухайн салбарын 
албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг батлан гаргахын өмнө АТГ-аас санал авахаар 
тусгагдсан.  
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Шалгуур үзүүлэлт -Хууль тогтоомжийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Засгийн газар, яамдаас 
батлан мөрдүүлсэн дүрэм, журмыг судалсан байх; 
-Хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актын төслийг батлуулахаас 
өмнө АТГ-аас авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
санал, зөвлөмжийг авдаг  заалтыг холбогдох хууль, эрхийн актад оруулах санал 
боловсруулсан байх. 
-Эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжилсан байх; 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: Нөхцөл байдлыг судалсны үндсэн дээр шинээр эрх зүйн зохицуулалт 
бий болгох, эсхүл мөрдөгдөж буй дүрэм, журмын хүрээнд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах замаар шийдвэрлэх боломжтой эсэх талаар санал боловсруулж, эрх 
бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжилсан байна.  

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд төр, хувийн хэвшлийн хамтын 
ажиллагааг бэхжүүлэх зорилтыг хангах; 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1.1 дүгээр арга хэмжээ-Хувийн хэвшлийн байгууллагуудын 
чадавхжуулах цогц сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулах  
 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.6-т заасан зорилт, 4.1.6.2-т заасан үйл ажиллагаа, АТҮХ-ийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.6.2-1 
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

30 000 000 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн  

Суурь түвшин -2019 онд төрийн захиргааны төв байгууллагууд, болон 21 аймаг, нийслэлийн 
төрийн ба төрийн бус нийт 74 байгууллагын 24378 албан тушаалтныг 
сургалтад хамруулсан.  
-МҮХАҮТ-д шинээр элссэн 50 аж ахуйн нэгжид “Ёс зүйтэй бизнес” сэдвээр, 
МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Гадаад худалдааны академийн пүрэв, бямба гаригийн 
үндсэн ангийн суралцагч болох  аж ахуйн нэгжийн 60 захирал, менежерт “Авлига, 
ашиг сонирхлоос урьдчилан сэргийлэх нь, “Авлигын эсрэг хувийн хэвшлийн 
оролцоо” сэдвээр,  “Номин даатгал” ХХК-ийн удирдлага, ажилтнууд болох 30 хүн,  
“Макс групп” ХХК-ийн 5 охин компаниудын удирдлага, менежерүүдэд сургалт 
зохион байгуулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сургалтын бэлтгэл ажлыг хангаж, сургалт зохион байгуулж, үр дүнг тооцсон 
байх;   

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: Төрийн албанд шинээр томилогдсон албан хаагчдын 10%-ийг 
сургалтад хамруулна. Хэвийн хэвшлийнхэнд зориулсан сургалтыг 1 удаа зохион 
байгуулсан байна.  

4-р улиралд: Төрийн албанд шинээр томилогдсон албан хаагчдын 15%-ийг 
сургалтад хамруулна. Хэвийн хэвшлийнхэнд зориулсан сургалтыг 2 удаа зохион 
байгуулсан байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1.2 дугаар арга хэмжээ-Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, үр 
дүнтэй бодлого, тогтолцоог санаачилж хэрэгжүүлсэн байгууллагыг урамшуулах механизм 
бүрдүүлэх чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ хийж санал боловсруулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.6-д заасан зорилт, 4.1.6.3-т заасан үйл ажиллагаа, АТҮХ-ийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.6.3-4, АТГ-ын стратеги 
төлөвлөгөө (2020-2023)-ний стратегийн зорилго С2-2, арга хэмжээ 2.6 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

20 000 000 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

-Судалгаа, шинжилгээ хийсэн байх; 
-Санал боловсруулсан байх. 
-Санал танилцуулж, холбогдох арга хэмжээ авсан байх; 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: *Нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр санал 
боловсруулсан байна.  
*Санал танилцуулагдсан байх;  
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3, 4-р улиралд: Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, үр дүнтэй бодлого, тогтолцоог 
санаачилж хэрэгжүүлсэн байгууллагыг урамшуулах шалгуур үзүүлэлт, эрх зүйн 
актын төслийг боловсруулж хэлэлцүүлсэн байна.  

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн хяналт, иргэний 
нийгмийн байгууллагын үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлэн, идэвх санаачилгыг дэмжих зорилтыг хангах; 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1.1 дүгээр арга хэмжээ-Шийдвэр гаргах шатанд иргэний 
нийгмийн оролцоо, хяналтын талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх ажлыг 
төрийн бус байгууллагатай хамтран зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.7-д заасан зорилт, 4.1.7.1-т заасан үйл ажиллагаа, АТҮХ-ийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.7.1-1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

20 000 000 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт *Сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр гэрээгээр гүйцэтгүүлэх; 
*Гэрээний гүйцэтгэлийг дүгнэсэн байх. 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: *Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх төрийн бус 
байгууллагыг зохих журмын дагуу сонгон шалгаруулсан байх;  
*Ажлын даалгавар хийгдэж, гэрээ байгуулагдсан байх; 

2-р улиралд: *Гэрээний үр дүнг дүгнэсэн байх;   
*Үр дүнг олон нийтэд танилцуулсан байна. 
*Үр дүнг үндэслэн холбогдох арга хэмжээний санал боловсрогдсон байна.  

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1.2 дугаар арга хэмжээ-Төрийн бус байгууллагад 
шилжүүлсэн төрийн үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөнд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
ажлын тайланг хэлэлцүүлэх, олон нийтэд танилцуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.7-д заасан зорилт, 4.1.7.3-т заасан үйл ажиллагаа, АТҮХ-ийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.7.3-3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

5 000 000 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин Төрийн бус байгууллагад шилжүүлсэн төрийн үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөнд 
хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг “Жи Би Эм сошиал ресэрч 
консалтинг” ХХК-иар гүйцэтгүүлж, 2019 онд хүлээн авсан 

Шалгуур үзүүлэлт * Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан байх; 
*Олон нийтэд танилцуулсан байх; 
*Үнэлгээний мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авах саналыг хүргүүлсэн байх 

Хүрэх түвшин *1-р улиралд: Төрийн бус байгууллагад шилжүүлсэн төрийн үйлчилгээний үр дүн, 
үр нөлөөнд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын тайланг төрийн болон 
төрийн бус байгууллагын хүрээнд хэлэлцүүлж, олон нийтэд танилцуулан үр дүн, 
түүний мөрөөр авах арга хэмжээний саналыг Засгийн газарт хүргүүлсэн байна.  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1.3 дугаар арга хэмжээ-Олон нийтийн хяналтын дэд зөвлөл 
байгуулан ажиллуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.7-д заасан зорилт, 4.1.7.3, 4.1.7.4-т заасан үйл ажиллагаа, АТҮХ-
ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.7.3-1, 4.1.7.4-1, 4.1.7.4-2, 
4.1.7.4-3,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

200.0 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн  

Суурь түвшин *ХЗДХС, АТГ-ын хамтарсан тушаалаар 2017 онд байгуулан ажиллуулсан 
боловч ХЗДХЯ-наас шийдвэрийг хүчингүй болгох санал ирснээр журам хүчингүй 
болж, дэд зөвлөл татан буугдсан. 
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Шалгуур үзүүлэлт *Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн шаардлагад нийцсэн 
байх; 
*Захиргааны ерөнхий хуулийн шаардлагад нийцсэн байх. 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: Журмын төслийг боловсруулж ЗГ-т хүргүүлсэн байна. Хяналтын 
зөвлөл байгуулах бэлтгэл ажлыг хангасан байх.  

3-р улиралд: Хяналтын зөвлөлийн байгуулж, ажиллуулна. Чадавхижуулах 
сургалт зохион байгуулсан байна.  

4-р улиралд: Хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагаа хэвшинэ. 

   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1.4 дүгээр арга хэмжээ-Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх орон тооны бус зөвлөлд үүрэг, чиглэл өгөх, хамтран ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2, АТҮХ-ийн 2.1.7-д заасан 
зорилт, 4.1.7.4-т заасан үйл ажиллагаа, АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний 4.1.7.4-1, 4.1.7.4-2, 4.1.7.4-3,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Авлигын эсрэг хууль, Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 
болон тэдгээр нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журамд заасан шаардлагыг хангасан 
байна. 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх орон тооны бус зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүн, 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаатай танилцана. 

2-р улиралд: Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр 
заавар, зөвлөгөө өгч, хамтран ажиллах чиглэлийг тодорхойлно. 

3-р улиралд: 21 аймаг, нийслэлийн ГХУСАЗСЗ-д Зөвлөмж хүргүүлнэ.  

4-р улиралд: Зөвлөмжийн гүйцэтгэлийг дүгнэсэн байна. 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1.5 дугаар арга хэмжээ-Авлигын улмаас төр, иргэн, олон 
нийтийн эрх ашигт эдийн засгийн хохирол учруулсан этгээдийг олон нийтэд ил тод 
мэдээлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх болон шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхийг ТББ-д олгох 
ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг судлах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, ЭХХШтХ, 
АТҮХ-ийн 2.1.7-д заасан зорилт, 4.1.7.6, АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.7.6 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням, МШХ, Эрхэлсэн комиссар 
Х.Буянтүмэн 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль” 2011 онд 
батлагдсан, ЭХХШтХуулийн 29.3 дугаар зүйлийн 5-д зааснаар хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын материалыг прокурорын зөвшөөрснөөр, 
прокурорын мэдэгдэх бололцоотой гэж үзсэн хэмжээгээр нийтэд мэдэгдэж 
байгаа. ШЕЗ-ийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2017 оны А/44 дүгээр 
тушаалаар баталсан “шүүхийн шийдвэрийг цахим санд байршуулах журам” 
үйлчилж байгаа.  

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Авлигын улмаас төр, иргэн, олон нийтийн эрх ашигт эдийн 
засгийн хохирол учруулсан этгээдийг олон нийтэд ил тод мэдээлэх эрх зүйн 
орчин, шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхийг ТББ-д олгох ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалтын судалгааг хийсэн байна.  

2-р улиралд: Судалгааны үр дүнд үндэслэн холбогдох ажиллагааг хийсэн 
байна.  
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Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5 Иргэний мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулсан хуулийн хэрэгжилтийг хангах, 
мэдээллийн эрх зүйн орчин, сэтгүүлчийн мэргэжлийн ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах; 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.1.1 дугаар арга хэмжээ-Эрэн сурвалжлах сэтгүүлч, төрийн 
бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодын төлөөлөлд сургалт зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.10-т заасан зорилт, 4.1.8.1-т заасан үйл ажиллагаа, АТҮХ-ийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.8.1-2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

20 000 000 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн, Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар 
З.Баасанням 

Суурь түвшин -2019 онд “Бие даасан боловсрол, хөгжлийн төв” ТББ-тай хамтран эрэн 
сурвалжлах сэтгүүл зүйн 2 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 90  гаруй 
сэтгүүлчдийг сургасан. 

Шалгуур үзүүлэлт - Иргэд, төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодын төлөөлөлд зориулсан 
сургалт зохион байгуулсан байх; 
- Эрэн суралжлах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг сурвалжлагч, сэтгүүлч 
нарт зориулсан сургалт зохион байгуулсан байх. 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбооны төлөөлөлд 
зориулсан сургалтыг 1 удаа зохион байгуулна. Эрэн сурвалжлах чиглэлээр 50 
сэтгүүлчийг сургалтад хамруулна.  

2-р улиралд:. Эрэн сурвалжлах чиглэлээр 50 сэтгүүлчийг сургалтад 
хамруулна.  

4-р улиралд: Төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбооны төлөөлөлд 
зориулсан сургалтыг 1 удаа зохион байгуулсан байна.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6 Улс төрийн намын болон сонгуулийн санхүүжилтийг олон нийтэд ил тод, нээлттэй 
болгох, хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийн байгууллагыг улс төр, бизнесийн бүлэглэлийн хууль бус 
ашиг сонирхол, нөлөөллөөс ангид байлгах зорилтыг хангах; 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.1.1 дугаар арга хэмжээ-Улс төрийн намын удирдах албан 
тушаалтны хөрөнгө, орлогын байдалд хяналт тавих тогтолцоог бүрдүүлэх; ХАСХОМ-ийг 
олон нийтэд мэдээлэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.9-т заасан зорилт, 4.1.9.6-т заасан үйл ажиллагаа, АТҮХ-ийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.9.6 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж ХШДШХ, Эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар, Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар 
З.Баасанням 

Суурь түвшин -Улсын Их Хуралд суудалтай намуудын удирдлагууд хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгийг хуульд заасны дагуу гаргаж байна. Одоогоор Улсын Их Хуралд 
суудалтай МАН /У.Хүрэлсүх/, АН /С.Эрдэнэ/ намуудын дарга нарын ХАСХОМ-
ийн мэдээллийг  Авлигын эсрэг хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2, 14.3-т 
заасан үндэслэл болон төрийн албаны ил тод байдал, төрийн албан хаагчийн 
хариуцлагатай, шударга байдлыг хангах, олон нийтийг мэдээлэл авах 
боломжийг олгох зорилгоор 2018 оны ХОМ-ийн хураангуйг  тус газрын 
http://www.xacxom.iaac.mn цахим хуудсанд нээлттэй байршуулж, олон нийтийг 
мэдээллээр хангаж байна. Улс төрийн бүх намын удирдлагуудаас хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлэг гаргах хуулийн зохицуулалт байхгүй. МУИХСонгуулийн 
тухай хууль 2019.12.20-ны өдөр батлагдсан, сонгуульд нэр дэвшигчид үнэмлэх 
олгосноос хойш нэр дэвшигчийн ХОМ-ийг байгууллагын мэдээллийн сүлжээнд 
байршуулахаар заасан.  

Шалгуур үзүүлэлт -Улс төрийн намын удирдах албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын байдалд 
хяналт тавих зохицуулалтын талаар судалгаа хийж, санал боловсрогдсон 
байна.  

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Санал боловсрогдсон байна. Эрх бүхий байгууллагад уламжлах 
нөхцөл бүрдсэн байна.  

2-р улиралд: Батлагдсан тохиолдолд мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг 
зохион байгуулсан байна.  

http://www.xacxom.iaac.mn/
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Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7 Шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэн, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулж, авлигын эсрэг боловсролыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах; 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.1 дүгээр арга хэмжээ-Авлигын нийгмийн хор аюулыг 
ухуулан таниулах, авлигыг үл тэвчих үзлийг төлөвшүүлэх зорилгоор иргэдэд зориулсан 
сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.10-т заасан зорилт, 4.1.1.10, АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.10.1-1, АТГ-ын Стратеги төлөвлөгөө С2-2.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

60 000 000 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн  

Суурь түвшин *21 аймагт, нийслэлийн 3 дүүргийн 3 хороонд зохион байгуулсан өдөрлөг, 
уулзалmын үеэр зохион байгуулсан сургалт, мэдээлэлд 3496 иргэн оролцсныг эс 
тооцвол өмнөх жилүүдэд иргэдэд чиглэсэн сургалтыг тусгайлан зохион 
байгуулж байгаагүй. 

Шалгуур үзүүлэлт *Иргэдэд зориулсан сургалт, сургалтын ажлыг зохион байгуулсан байх; 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Иргэдэд зориулсан сургалт, сурталчилгааны ажлыг 1 удаа зохион 
байгуулсан байна.  

3-р улиралд:. Иргэдэд зориулсан сургалт, сурталчилгааны ажлыг 2 удаа 
зохион байгуулна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.2 дугаар арга хэмжээ-Иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус 
байгууллагын идэвхтэй оролцоонд тулгуурласан урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааг аймаг, нийслэл, дүүрэг, сум, баг хороонд  зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.10-д заасан зорилт, 4.1.10.1-т заасан үйл ажиллагаа, АТҮХ-ийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.10.1-1, АТГ-ын стратеги 
төлөвлөгөө С2-2.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

200 000 000 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин Сүүлийн 3 жилд 21 аймагт жил бүр, 140 орчим суманд ажилласан. 2019 онд 3 
дүүргийн 3 хороонд ажилласан. 

Шалгуур үзүүлэлт 10 аймаг, 15 сум, 30 хороонд тусгайлсан хөтөлбөрийн дагуу ажилласан байх; 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 10 хороонд ажилласан байна.  

2-р улиралд: 5 аймаг, 10 суманд ажилласан байна.  

3-р улиралд: 20 хороонд ажилласан байна.  

4-р улиралд: 5 аймаг 5 суманд ажилласан байна.  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.3 дугаар арга хэмжээ-Авлигын эсрэг сургалт, 
сурталчилгааны материал боловсруулах, соён гэгээрүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулахад 
иргэн, төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.10-д заасан зорилт, 4.1.10.1, 4.1.10.2, 4.1.10.3-т заасан үйл 
ажиллагаа, АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.10.1-2, 
4.1.10.2-2, 4.1.10.3-1, Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө С2-2.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

45.0 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин -2018 онд авлигын хор хөнөөлийг илэрхийлсэн 5 төрлийн зурагт хуудас хийж, 
тус бүрийг нь 1400 ширхэгийг, 2019 онд авлигын эсрэг агуулга бүхий 14 
төрлийн зурагт хуудас, номын хавчуурга хийж, тус бүрийг нь 1000 хувь 
хэвлүүлж иргэд, төрийн байгууллагад түгээсэн. 
-2019 онд 1 контент, 20 төрлийн тараах материал, богино хэмжээний 3 видео 
(110 дугаарыг сурталчлах чиглэлээр),  2 минут 30 секунтын 1 ширхэг видео 
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шторк, авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх чиглэлээр “Саарал 
хүмүүс” нэртэй дуу, клип зэргийг тус тус бүтээж, түгээсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт -Авлигын эсрэг зурагт хуудас 20 төрлийг бүтээж, хэвлэмэл болон цахим 
хэлбэрээр олон нийтэд түгээсэн байх; 
-Зурагт хуудсын төрөл тус бүрийг 800-аас доошгүй хувь хэвлэсэн байх; 
-Зорилтот бүлгийн онцлогт тохируулан сэдэвчилж буюу төрөлжүүлж 
боловсруулсан байх;   
-Монгол хүний хэлсэн үг, зураг, зохиол, бүтээлээс ашигласан байх; 
-Контент 15-ыг бүтээж, олон нийтэд түгээсэн байх; 
-Бодит жишээ, баримтад тулгуурласан байх;  
-Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн эрүүгийн хэргийн хүрээнд бодит жишээ бүхий 5  
танилцуулгыг  иргэд, олон нийт, төрийн албан хаагч нарт хүргэсэн байх; 
-Сурталчилгааны материал, шторкыг олон нийтийн мэдээллийн цахим 
хэрэгслээр хүлээн авсан иргэдийн тоо оны эцэст 1.500.000-аас багагүй байх; 
-Соён гэгээрүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулахад иргэн, төрийн бус 
байгууллагыг татан оролцуулсан байх; 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Зорилтот бүлгийн онцлогийг харгалзан зурагт хуудсын сэдэв, 
агуулгын төлөвлөгөө гаргасан байна. Сэдэвчилсэн агуулгатай, тодорхой 
формат бүхий 7 контент бүтээж олон нийтэд түгээсэн байна.  
*Соён гэгээрүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулахад иргэн, төрийн бус 
байгууллагыг татан оролцуулсан байна.  

2-р улиралд: Төлөвлөгөөний дагуу зурагт хуудсын эхийг бэлтгэж, хэвлүүлсэн 
байна. Сэдэвчилсэн агуулгатай, тодорхой формат бүхий 8 контент бүтээж 
олон нийтэд түгээсэн байна. 
 
*Соён гэгээрүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулахад иргэн, төрийн бус 
байгууллагыг татан оролцуулсан байна. Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх төвтэй 
хамтран ажилласан байна.  

3-р улиралд: Зурагт хуудсыг хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр 15000-аас 
доошгүй иргэн, байгууллагад түгээсэн байна. Төлөвлөгөөний дагуу зурагт 
хуудсын эхийг бэлтгэж, хэвлүүлсэн байна. Сэдэвчилсэн агуулгатай, тодорхой 
формат бүхий 7 контент бүтээж олон нийтэд түгээсэн байна. 
*Соён гэгээрүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулахад иргэн, төрийн бус 
байгууллагыг татан оролцуулсан байна. Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх төвтэй 
хамтран ажилласан байна. 

4-р улиралд: Зурагт хуудсыг хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр 15000-аас 
доошгүй иргэн, байгууллагад түгээсэн байна. 
*Соён гэгээрүүлэх арга хэмжээ зохион багйуулахад иргэн, төрийн бус 
байгууллагыг татан оролцуулсан байх; Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх төвтэй 
хамтран ажилласан байна. 
Соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг монголчуудын уламжлалт ахуй, соёлын 
онцлогт нийцүүлэн шинэлэг арга, хэлбэрээр зохион байгуулдаг болсон байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.4 дүгээр арга хэмжээ-Авлигын эсрэг сургалтын 
хөтөлбөр, гарын авлага боловсруулах ажлыг зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.10-д заасан зорилт, 4.1.10.2, 4.1.10.3-т заасан үйл ажиллагаа, 
АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.10.2-2, 4.1.10.3-1, 
АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С3-3, арга хэмжээ 2.10 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

45.0 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин Төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, уг 
хөтөлбөрийн дагуу 2018-2019 онд сургалтад хамруулсан. Иргэд, хувийн 
хэвшлийнхэнд зориулсан тусгайлсан хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлээгүй 
болно. 

Шалгуур үзүүлэлт -Хөтөлбөр, гарын авлага боловсруулсан байх; 
-Хөтөлбөр, гарын авлагыг туршсан байх. 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Иргэдэд болон Хувийн хэвшлийнхэнд зориулсан сургалтын 
хөтөлбөр, гарын авлагыг боловсруулах ажлын даалгавар боловсруулж, сонгон 
шалгаруулалт зохион байгуулсан байна.  

2-р улиралд: Иргэдэд болон Хувийн хэвшлийнхэнд зориулсан сургалтын 
хөтөлбөр, гарын авлагыг боловсруулах гэрээ байгуулж, гэрээний гүйцэтгэлийг 
хангуулсан байна. Сургалт хөтөлбөр, гарын авлагыг хүлээн авсан байна. 
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3-р улиралд: Иргэдэд болон Хувийн хэвшлийнхэнд зориулсан сургалтын 
хөтөлбөр, гарын авлагыг туршсан байна. Цаашид сургалт хөтөлбөрийн дагуу 
явдаг болсон байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.5 дугаар арга хэмжээ-Оюутан, сурагч, эцэг, эхийг 

хамруулсан шударга ёсны сэдэвт өдөрлөг, сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.10-д заасан зорилт, 4.1.10.2-т заасан үйл ажиллагаа, АТҮХ-ийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.10.2-3  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2019 онд их, дээд сургуулийн оюутнуудын дунд “Түлхүүр” уралдаан, ЕБС-ийн 
сурагчдын дунд гар зургийн болон эссэ бичлэгийн уралдаан зарласан. ХУД-ийн 
сургуулиудын эцэг, эхийн зөвлөлийн гишүүдийг хамруулан Бангладеш улсын 
сайн туршлага болох “Иргэдийн бүлэг” байгуулах талаарх сургалт, 14 их, дээд 
сургуулийн оюутнуудад зориулан “Үнэт зүйлийн боловсрол” сэдвээр лекцийг  
зохион байгуулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт -Өдөрлөг, сургалт, хэлэлцүүлэг, уралдаанд оюутан, сурагч, эцэг эхийг 
хамруулсан байх; 
-Өдөрлөг, сургалт, хэлэлцүүлэг, уралдаан бүрийн төгсгөлд сэтгэл ханамжийн 
судалгаа хийж, дүгнэсэн байх. 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Оюутны болон сурагчдын холбоо, эцэг эхийн зөвлөл, холбоодтой 
хамтран ажиллах талаар санал солилцох уулзалтууд зохион байгуулж, 
хамтран ажиллах төлөвлөгөө гаргана. 

2-р улиралд: Хамтран ажиллах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллана. 
Гүйцэтгэлийн явцын талаарх мэдээллийг нэгтгэн танилцуулсан байна. 

4-р улиралд: Хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээ бүрэн 
биелсэн байна. Үр дүнг хэлэлцсэн байна. 

  
№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.6 дугаар арга хэмжээ-Авлигын эсрэг сургалт, 
сурталчилгаа явуулах сургагч багшийг бэлтгэх, чадавхжуулах, мэргэжил, арга зүйн 
туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.1.10, Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 4.1.10.4.1  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 
 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2019 онд цагдаагийн байгууллагын 60 албан хаагчийг сургагч багшийн 
сургалтад хамруулж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар сургалт 
явуулах нөхцлийг бүрдүүлсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт -Боловсрол, эрүүл мэнд, уул уурхай, хууль зүй, сэтгүүл зүй зэрэг зорилтот 
салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа  иргэний нийгмийн байгууллагын 
удирдлага, гишүүдийг сургагч багшаар бэлтгэж, чадавхжуулсан байх; 
-Иргэний нийгмийн нэг байгууллагын 5-аас доошгүй удирдлага, гишүүдийг 
сургагч багшаар бэлтгэж, чадавхжуулсан байх; 
-Сургагч багшаар бэлтгэх, чадавхжуулах сургалт, үйл ажиллагаа бүрийн 
төгсгөлд сэтгэл ханамжийн болон бусад төрлийн судалгаа авч, дүгнэсэн байх. 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Зорилтот салбарын 5-аас доошгүй иргэний нийгмийн 
байгууллагын удирдлага, гишүүдийг сургагч багшаар бэлтгэж, чадавхжуулна. 

2-р улиралд: Зорилтот салбарын 5-аас доошгүй иргэний нийгмийн 
байгууллагын удирдлага, гишүүдийг сургагч багшаар бэлтгэж, чадавхжуулна. 
 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.8 Авлигатай тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хүрээнд олон 

улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, олон улсын байгууллагын санал, зөвлөмжийг авч хэрэгжүүлэх зорилтыг 
хангах; 



17 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.8.1.1 дүгээр арга хэмжээ-Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн 
өөрийн үнэлгээний тайлан боловсруулж, хүргүүлэх, өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.11-д заасан зорилт, 4.1.11.2-т заасан үйл ажиллагаа, АТҮХ-ийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.11.2-1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

30 000 000 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн, Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар 
З.Баасанням 

Суурь түвшин *Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийн хэрэгжилтийг хянах 2 дугаар мөчлөгийн 
хүрээнд тус конвенцийн 2, 5 дугаар бүлгийн хэрэгжилтийг тайлагнах ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж байгаа бөгөөд тайланг бэлтгэн 2019 оны 8 
дугаар сард НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх албанд 
хүргүүлсэн. Тус улсын конвенцийн хэрэгжилтийг үнэлэхээр сонгогдсон Буркина 
Фасо, Сингапур улс, НҮБ-ын мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
албаны нарийн бичгийн газрын төлөөлөгчидтэй 12 дугаар сард цахим хурал 
хийж, 2020 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцсэн.Үнэлгээ хийх хугцааг 
2020 оны 2 дугаар сар гэж тогтсон. 

Шалгуур үзүүлэлт * Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийг үнэлэх өөрийн үнэлгээний аргачлал, 
зааврын шаардлага хангасан байх; 
*Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийн хэрэгжилтийг хянах 2 дугаар мөчлөгийн 
хүрээнд тус конвенцийн 2, 5 дугаар бүлгийн хэрэгжилтийг тайлангийн 
дүгнэлтийг хүлээн авсан байх; 
*Ирүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээ авсан байх. 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийн хэрэгжилтийг хянах ажлын 
хэсэгт холбогдох мэдээ, мэдээллийг хүргүүлсэн байх  
*Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг үзүүлсэн байх; 

2-р улиралд: Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийн 2, 5 дугаар бүлгийн 
хэрэгжилтийн өөрийн үнэлгээний тайлан хамгаалах бэлтгэл ажлыг хангасан 
байна. 

3-р улиралд: Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийн 2, 5 дугаар бүлгийн 
хэрэгжилтийн өөрийн үнэлгээний тайлан хамгаалсан байна. 

4-р улиралд: Тайлантай холбогдуулан өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан байна.  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.8.1.2 дугаар арга хэмжээ-ЭЗХАХБ-ын Зүүн Европ, Төв Азийн 
авлигын эсрэг сүлжээ байгууллагаас Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны талаар ирүүлсэн 
зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.11-д заасан зорилт, 4.1.11.2-т заасан үйл ажиллагаа, АТҮХ-ийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.11.2-2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

30 000 000 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагаас 2019 оны 3 дугаар 
сарын 22-ны өдөр Парис хотод болсон гишүүн орнуудын хурлаар Монгол Улсын 
авлигын эсрэг орчинг үнэлсэн тайланг эцэслэн баталж, Монгол Улсын Ерөнхий 
сайд, Авлигатай тэмцэх газарт ирүүлсэн. Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, 
хөгжлийн байгууллагын Авлигын эсрэг сүлжээний зөвлөх Андрей Кухарук 
тэргүүтэй төлөөлөгчид 2019 оны 7 дугаар сарын 29, 30-ны өдөр Монгол Улсад 
айлчлал хийж, мониторингийн тайлан, зөвлөмжийг олон нийт болон төрийн 
байгууллагуудад танилцуулсан. Цаашид зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах 
чиглэлээр холбогдох байгууллагууд ажиллах шаардлагатай. 

Шалгуур үзүүлэлт -Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулсан байх. 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр холбогдох төрийн 
болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, арга зүйн болон зохион 
байгуулалтын дэмжлэг үзүүлсэн байна. 

2-р улиралд: Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн үйл 
ажиллагааны мэдээлэл, явцын тайлан боловсруулсан байна. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.8.1.3 дугаар арга хэмжээ-Монгол Улсын хууль сахиулах 
байгууллагуудын албан хаагчдын чадавхийг сайжруулах чиглэлд Дэлхийн банкны 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Хулгайлагдсан хөрөнгө буцаах санаачлага (StAR), Европын аюулгүй байдал, хамтын 
ажиллагааны байгууллагатай хамтран сургалт зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТҮХ 2.1.11, 4.1.11, АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 4.1.11.2-
3, 4 дахь хэсэг  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Сургалт зохион байгуулахтай холбогдсон зардлын санхүүжилт-төсөвт 
тусгагдсан хэмжээгээр 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням  

Суурь түвшин 2019 оны 4 дүгээр сарын 8-11-ний өдрүүдэд “Санхүүгийн мөрдөн шалгах 
ажиллагааны дунд шатны сургалт”-ыг, 2019 оны 5 дугаар сарын 15-16-ны 
өдрүүдэд “Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн хяналт шалгалт” сэдэвт сургалтыг 
зохион байгуулсан.   

Шалгуур үзүүлэлт *Дэлхийн банкны Хулгайлагдсан хөрөнгө буцаах санаачлага (StAR), Европын 
аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагатай хамтран хамтран 
АТГ-ын мөрдөгчийн албан тушаалд ажиллаж байгаа, албан хаагчдын 
мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварын түвшинг дээшлүүлэх сургалтын  төлөвлөгөө, 
хөтөлбөр батлагдсан байх; 

*Сургалтын бэлтгэл ажлыг хариуцан зохион байгуулсан байх; 

*Суралцуулах албан хаагчдын нэрс тодорхой болж сургалтад хамруулсан байх; 

*Сургалтын үр дүнгийн талаар санал асуулга авч, дүгнэсэн байх; 

*Сургалт, сургалтын үр дүн, цаашид авах арга хэмжээний талаар  
танилцуулсан байх, гарсан шийдвэрийг хэрэгжилтийг зохион байгуулсан байх;  

Хүрэх түвшин * Сургалт зохион байгуулагдсан байна.  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.8.1.4 дүгээр арга хэмжээ-Хамтын ажиллагааны хүрээг 
өргөжүүлэх, хамтын ажиллагаатай байгууллагатай бүх чиглэлээр хамтран ажиллах ажил, 
арга хэмжээг хариуцан зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1.1, 23.1.2,  АТГ-ын стратеги 
төлөвлөгөө /2020-2023/-ний 4, 5 дахь хэсэг 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал  3-р улирал  4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухайн арга хэмжээнд шаардагдах төсөвт тусгагдсан хэмжээгээр  

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 

Суурь түвшин 2019 оны байдлаар АТГ нь БНСУ, БНХАУ, Азербайджан улсууд болон Олон 
улсын байгууллага болох Дэлхийн банк, Олон улсын Авлигын эсрэг академитай 
хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулан сургалт зохион байгуулах, 
мэдээ, мэдээлэл солилцох,  эрх зүйн харилцан туслалцаа үзүүлэх чиглэлээр 
хамтран ажиллаж байна.  БНХАУ-ын Засаг захиргааны онцгой бүс Гонконгийн 
Авлигатай тэмцэх газартай хамтран сургалт зохион байгуулах, мэдээ, 
мэдээлэл, туршлага солилцох чиглэлээр тогтмол хамтран ажиллаж байна. 
2019 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр Швейцарийн Холбооны Улсын Басэлийн 
Төрийн удирдлагын институттай хөрөнгө буцаах чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ 
авах гэрээ байгуулав.  Эрх зүйн харилцан туслалцаа үзүүлэх чиглэлээр АНУ,  
Польш, БНХАУ, БНХАУ-ын засаг захиргааны онцгой бүс Хонконг муж, 
БНФУлстай хамтран ажиллаж байна. Төрийн албаны ил тод, хариуцлагатай 
байдал, хүнд суртлыг бууруулах болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн хяналт 
шалгалттай холбоотой Румын, Латви болон Эстони улсын авлигатай 
тэмцэх байгууллагын туршлагатай танилцах хүсэлтийг тус улсууд хүлээн 
аваад байна.  

Шалгуур үзүүлэлт *Олон улсын Авлигын эсрэг академитай байгуулсан “Санамж бичиг”-ийн 
хугацааг сунгах, тус академиас зохион байгуулах Бүс нутгийн зуны сургалтад 
алба хаагчдыг хамруулсан байх; 
*Дэлхийн банктай байгуулсан санамж бичгийг шинэчлэх санал хүргүүлэх,  
Монгол улс дахь суурин төлөөлөгчтэй гарын үсэг зурах ажлыг зохион 
байгуулсан байх;  
*Бүгд найрамдах Азербайджан улсын Ерөнхий прокурорын газрын дэргэдэх 
Авлигын эсрэг газартай байгуулсан “Санамж бичиг”-ийн хүрээнд  албан 
хаагчдыг авлигын хэргийг мөрдөн шалгах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
сургалтад хамруулах, туршлага судлуулах ажлыг зохион байгуулсан байх; 
*БНХАУ-ын Засаг захиргааны онцгой бүс Хонгконг мужийн Авлигатай тэмцэх 
бие даасан хороотой хамтран авлигын гэмт хэргийг мөрдөн шалгах, авлигаас 
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урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан байх;  
*Сингапур Улсын Авлигын гэмт хэргийг мөрдөн шалгах товчоонд зочилж, үйл 
ажиллагаатай нь танилцаж, хоёр талын хамтын ажиллагааны талаар санал 
солилцох ажлыг зохион байгуулсан байх; 
*БНХАУ-ын Үндэсний хяналтын хороотой албан ёсны харилцаа тогтоож, хоёр 
талын хамтын ажиллагааны талаар санал солилцох, санамж бичиг байгуулах 
*Тайландын Авлигын эсрэг үндэсний хороотой байгуулсан санамж бичгийн 
хугацааг дууссан тул хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлж танилцуулах, гарсан 
шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулсан байх;  
*Төрийн албаны ил тод, хариуцлагатай байдал, хүнд суртлыг бууруулах болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн хяналт шалгалттай холбоотой туршлага 
судлах, танилцах ажлыг Румын, Латви болон Эстони улсын авлигатай 
тэмцэх байгууллагатай харилцан тохиролцож, зохион байгуулсан байх;  
*Олон улсын, бүс нутаг, хоёр талын хамтын ажиллагаатай улс орнууд болон 
олон улсын байгууллага хоорондын арга хэмжээ, хамтын үйл ажиллагаанд 
албан хаагчдыг оролцуулах ажлыг зохион байгуулсан байх; 
*Олон улсын, бүс нутаг, хоёр талын хамтын ажиллагаатай улс орнууд болон 
олон улсын байгууллагын төлөөлөгчдийн уулзалт, хэлэлцээрийг зохион 
байгуулсан байх; 
*Гадаад улс орны авлигатай тэмцэх, авлигын эсрэг байгууллагатай хамтын 
ажиллагаа тогтоох ажлыг судалж санал боловсруулсан байх; 
*Гадаад харилцааны ажил хариуцсан ажилтны ажлын байрны тодорхойлотод 
заасан бусад ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;  

Хүрэх түвшин *Хамтын ажиллагааны хүрээ өргөжсөн байна.  

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.9 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын үйл 
ажиллагааны тайлан мэдээ хүлээн авах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, нэгдсэн тайлан боловсруулж, 
хүргүүлэх; 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.9.1.1 дүгээр арга хэмжээ-Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, нэгдсэн тайланг холбогдох газарт хүргүүлэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 7.1.4, 7.1.5, 8.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

40 000 000 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн  

Суурь түвшин Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 2018 оны тайланд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд 2017 онд 144, 2018 онд 202 арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхээр тусгаснаас 2018 онд 24 арга хэмжээ хэрэгжээгүй, 178 арга 
хэмжээ зохих хэмжээнд хэрэгжиж, гүйцэтгэл 35,3%- тай үнэлэгдсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт - Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын  баримт 
бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 6.2-т заасан арга зүйн дагуу үнэн 
зөв үнэлсэн байх; 
- 2020 оны 06 дугаар сарын 30-ны дотор УИХ-ын холбогдох байнгын хороонд 
хүргүүлсэн байх. 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч 
байгууллагуудаас тайлан, мэдээг хүлээн авч хүлээн авч, нэгтгэх, хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх бэлтгэл ажлыг хангасан байна. 

2-р улиралд: Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2019 оны 
хэрэгжилтийн тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, нэгтгэсэн тайланг 
хэвлүүлж, холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн байна.  

 

Гүйцэтгэлийн зорилт 1.10 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, 
хэрэгжүүлэгч байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, арга зүйн удирдлагаар хангах, заавар, зөвлөгөө 

өгөх, хамтарч ажиллах; 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.10.1.1 дүгээр арга хэмжээ-Шударга, хариуцлагатай, ил тод 
нийтийн албыг бэхжүүлэх замаар авлигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, төрийн жинхэнэ 
албан хаагчийн сонгон шалгаруулалт болон томилгоонд улс төрийн нөлөөллөөс ангид, 
мэдлэг, боловсролд суурилсан мерит зарчмыг хэрэгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд нь 
дэмжлэг үзүүлэх, арга зүйн удирдлагаар хангах, заавар, зөвлөгөө өгөх, хамтарч ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.1-д заасан зорилт  
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2018 оны жилийн эцсийн үнэлгээгээр тус зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэхээр 
тусгасан 25 арга хэмжээний гүйцэтгэл 53%-тай байсан. 

Шалгуур үзүүлэлт -Гүйцэтгэлийн хувийг нэмэгдүүлэх 

Хүрэх түвшин Гүйцэтгэлийн хувь өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.10.1.2 дугаар арга хэмжээ-Төрийн үйлчилгээний нээлттэй 
байдлыг хангаж, цахим үйлчилгээг хөгжүүлэх чанар хүртээмжийг нь сайжруулах, 
үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг дээдэлж, төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх 
зорилтыг хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, арга зүйн удирдлагаар хангах, заавар, зөвлөгөө 
өгөх, хамтарч ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.2-т заасан зорилт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2018 оны  жилийн эцсийн үнэлгээгээр тус зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэхээр 
тусгасан 15 арга хэмжээний гүйцэтгэл 39,3%-тай байсан. 

Шалгуур үзүүлэлт -Гүйцэтгэлийн хувийг нэмэгдүүлэх 

Хүрэх түвшин Гүйцэтгэлийн хувь өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.10.1.3 дугаар арга хэмжээ-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 хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, арга зүйн удирдлагаар хангах, заавар, 
зөвлөгөө өгөх, хамтарч ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.3-т заасан зорилт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2018 оны жилийн эцсийн үнэлгээгээр тус зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэхээр 
тусгасан 34 арга хэмжээний гүйцэтгэл 36,4%-тай байсан. 

Шалгуур үзүүлэлт -Гүйцэтгэлийн хувийг нэмэгдүүлэх 

Хүрэх түвшин Гүйцэтгэлийн хувь өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.10.1.4 дүгээр арга хэмжээ-Худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, үр ашигтай, шударга, ил тод, нээлттэй байдлыг 
нэмэгдүүлж, хяналт, хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, 
арга зүйн удирдлагаар хангах, заавар, зөвлөгөө өгөх, хамтарч ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.4-т заасан зорилт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2018 оны жилийн эцсийн үнэлгээгээр тус зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэхээр 
тусгасан 15 арга хэмжээний гүйцэтгэл 42%-тай байсан. 

Шалгуур үзүүлэлт -Гүйцэтгэлийн хувийг нэмэгдүүлэх 

Хүрэх түвшин Гүйцэтгэлийн хувь өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.10.1.4 дүгээр арга хэмжээ-Шүүх эрх мэдлийн болон хууль 
сахиулах байгууллагын шударга, ил тод, хараат бус байдлыг бэхжүүлэх, авлигын эсрэг 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилтыг хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, арга зүйн 
удирдлагаар хангах, заавар, зөвлөгөө өгөх, хамтарч ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.5-д заасан зорилт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2018 оны жилийн эцсийн үнэлгээгээр тус зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэхээр 
тусгасан 34 арга хэмжээний гүйцэтгэл 36,7%-тай байсан. 

Шалгуур үзүүлэлт -Гүйцэтгэлийн хувийг нэмэгдүүлэх 

Хүрэх түвшин Гүйцэтгэлийн хувь өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.10.1.5 дугаар арга хэмжээ-Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагаанд төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд нь 
дэмжлэг үзүүлэх, арга зүйн удирдлагаар хангах, заавар, зөвлөгөө өгөх, хамтарч ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.6-д заасан зорилт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2018 оны жилийн эцсийн үнэлгээгээр тус зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэхээр 
тусгасан 19 арга хэмжээний гүйцэтгэл 25%-тай байсан. 

Шалгуур үзүүлэлт -Гүйцэтгэлийн хувийг нэмэгдүүлэх 

Хүрэх түвшин Гүйцэтгэлийн хувь өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. 

  
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.10.1.6 дугаар арга хэмжээ-Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн хяналт, иргэний нийгмийн байгууллагын үүрэг, оролцоог 
нэмэгдүүлэн, идэвх санаачилгыг дэмжих; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.7-д заасан зорилт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2018 оны жилийн эцсийн үнэлгээгээр тус зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэхээр 
тусгасан 13 арга хэмжээний гүйцэтгэл 47.6%-тай байсан. 

Шалгуур үзүүлэлт -Гүйцэтгэлийн хувийг нэмэгдүүлэх 

Хүрэх түвшин Гүйцэтгэлийн хувь өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.10.1.6 дугаар арга хэмжээ-Иргэний мэдээлэл авах эрхийг 
баталгаажуулсан хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн орчин, 
сэтгүүлчийн мэргэжлийн ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг 
үзүүлэх, арга зүйн удирдлагаар хангах, заавар, зөвлөгөө өгөх, хамтарч ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.8-д заасан зорилт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2018 оны жилийн эцсийн үнэлгээгээр тус зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэхээр 
тусгасан 7 арга хэмжээний гүйцэтгэл 37,1%-тай байсан. 

Шалгуур үзүүлэлт -Гүйцэтгэлийн хувийг нэмэгдүүлэх 

Хүрэх түвшин Гүйцэтгэлийн хувь өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.10.1.7 дугаар арга хэмжээ-Улс төрийн намын болон сонгуулийн 
санхүүжилтийг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгох, хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх 
мэдлийн байгууллагыг улс төр, бизнесийн бүлэглэлийн хууль бус ашиг сонирхол, нөлөөллөөс 
ангид байлгах зорилтыг хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, арга зүйн удирдлагаар хангах, 
заавар, зөвлөгөө өгөх, хамтарч ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.9-т заасан зорилт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2018 оны жилийн эцсийн үнэлгээгээр тус зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэхээр 
тусгасан 16 арга хэмжээний гүйцэтгэл 9,3%-тай байсан. 

Шалгуур үзүүлэлт -Гүйцэтгэлийн хувийг нэмэгдүүлэх 

Хүрэх түвшин Гүйцэтгэлийн хувь өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.10.1.8 дугаар арга хэмжээ-Шударга ёсны үзэл санааг 
төлөвшүүлэн, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулж, 
авлигын эсрэг боловсролыг дээшлүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, арга 
зүйн удирдлагаар хангах, заавар, зөвлөгөө өгөх, хамтарч ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.10-т заасан зорилт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2018 оны жилийн эцсийн үнэлгээгээр тус зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэхээр 
тусгасан 10 арга хэмжээний гүйцэтгэл 32,5%-тай байсан. 

Шалгуур үзүүлэлт -Гүйцэтгэлийн хувийг нэмэгдүүлэх 

Хүрэх түвшин Гүйцэтгэлийн хувь өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.10.1.9 дүгээр арга хэмжээ-Авлигатай тэмцэх, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хүрээнд олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, олон 
улсын байгууллагын санал, зөвлөмжийг авч хэрэгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг 
үзүүлэх, арга зүйн удирдлагаар хангах, заавар, зөвлөгөө өгөх, хамтарч ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХ-ийн 2.1.11-д заасан зорилт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2018 оны жилийн эцсийн үнэлгээгээр тус зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэхээр 
тусгасан 13 арга хэмжээний гүйцэтгэл 31,5%-тай байсан. 

Шалгуур үзүүлэлт -Гүйцэтгэлийн хувийг нэмэгдүүлэх 

Хүрэх түвшин Гүйцэтгэлийн хувь өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. 

 
 
 

---000--- 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №1.11 Авлигатай тэмцэх газрын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-нд заасан 
зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллана.  

 
№ 

 ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 
Хариуцах 

нэгж1 
Хугацаа 

С1 Стратегийн зорилго 1: Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь судалгаа 
шинжилгээ, технологид тулгуурлан хэрэгжинэ. 

1. Шийдвэр нь судалгаа шинжилгээнд тулгуурладаг байна. 

1.1 Байгууллагын өргөдөл, гомдлын менежментийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, 
боловсронгуй болгохтой холбоотой үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэх 

ТХ, США, 
ХШДШХ, 

МШХ 

2020-2023 

1.2 Монголчуудын ёс заншил, уламжлал, ахуй соёлтой нийцсэн, зорилтот бүлэгт тохирсон 
соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны арга, хэлбэрийг тодорхойлох судалгаа зохион 
байгуулах, судалгаанд холбогдох салбарын эрдэмтдийг татан оролцуулах 

США, 
УССГХ 

2021-2022 

1.3 Авлигын эсрэг үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох, 
тогтмол хөгжүүлэх, үйл ажиллагаанд ашиглах 

США, ТХ, 
ГАХ 

2020-2023 

2. Байгууллагын дотоод нэгжүүдийн үйл ажиллагааны уялдаа хангагдсан байна. 

1.4 Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгж, албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, 
түүний хэрэгжилтэд тогтмол хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийж, зөвлөмж гаргах 

ТХ, США 2020-2023 

1.5 Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөн зөрчлийг илрүүлэх чиглэлээр байгууллагын бусад хэлтэс, 
албатай хамтран ажиллах 

ХШДШХ 2020-2023 

3. Байгууллага үйл ажиллагаандаа менежмент, технологийн шийдлийг нэвтрүүлж ашигладаг болсон байна. 

1.6 Авлигатай тэмцэх газраас олон нийттэй харилцах бодлогын баримт бичиг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх 

ТХ 2020-2023 

1.7 
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд 
шаардагдах мэдээлэл, харилцаа, холбооны технологийг судалж, нэвтрүүлэх 

ТХ, бусад 
хэлтэс, 
алба 

2020-2023 

1.8 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд 
холбогдох эрх зүйн зохицуулалтад иж бүрэн шинжилгээ хийж, өөрчлөлт хийх бэлтгэл 
ажлыг хангах 

ТХ, бусад 
хэлтэс, 
алба 

2022-2023 

1.9 Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийн дэвшлийг ашиглан 
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг шалгах хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх 

ХШДШХ 2020-2023 

1.10 Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянах үйл ажиллагааг бүрэн 
цахимжуулах, төрийн байгууллагуудын бүртгэл, мэдээллийн цахим санг бүрэн холбож 
ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэх 

ХШДШХ 2020-2023 

1.11 Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх тоон болон бусад мэдээллийг шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэй цуглуулах, хадгалах, дамжуулах, анализ боловсруулалт хийх; үүнтэй 
холбоотойгоор мэдээлэл дүн шинжилгээний төв байгуулах талаар судлах 

ТХ, ГАХ, 
США 

2021 

1.12 Авлигатай тэмцэх чиглэлээр гадаад, дотоодын туршлагыг судлах, түгээн дэлгэрүүлэх США, ТХ  2020-2023 

1.13 Монгол хүний хандлага, үнэт зүйл, ухамсар, соёл, сэтгэлгээнд тулгуурлан авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах 

УССГХ, 
США 

2022-2023 

С2 Стратегийн зорилго 2: Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа олон нийтийн оролцоонд түшиглэдэг 
болно. 

1. Соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг монголчуудын уламжлалт ахуй, соёлын онцлогт нийцүүлэн шинэлэг арга, 
хэлбэрээр зохион байгуулдаг болсон байна. 

2.1 
Соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны стратеги боловсруулж хэрэгжүүлэх УССГХ 2021-2023 

2.2 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг таниулах, авлигыг үл тэвчих нийгмийн 
сэтгэл зүйг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн үндэсний контент бэлтгэн олон нийтэд хүргэх 

УССГХ 2020-2023 

2.3 Соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх механизмыг 
бий болгох 

УССГХ, 
США 

2020-2023 

2.4 Цахим систем ашиглан мэдээлэл солилцох, сургалт, соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрийг 
зохион байгуулах, энэ үйл ажиллагаанд олон нийтийг хамруулах 

УССГХ 2021-2023 

2.5 
Авлигын гэмт хэрэг, зөрчлийг мэдээлэх, илрүүлэх, мөрдөн шалгах, шийдвэрлэхтэй 
холбоотой бодит жишээ, баримтад тулгуурлан соён гэгээрүүлэх ажил зохион байгуулах 

УССГХ, 
МШХ, 

ХШДШХ 
2020-2023 

                                                           
1 Үндсэн хариуцагч нэгжийг эхэнд нь бичив. 
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2. Иргэд, иргэний нийгмийн болон хувийн хэвшлээс гаргасан авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, санаачилгыг 
дэмждэг болсон байна. 

2.6 Авлигатай тэмцэх чиглэлээр санаачилга гарган үр дүнтэй ажилласан иргэн, 
байгууллагыг дэмжих, урамшуулах, эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох; энэ чиглэлээр 
үр дүнтэй ажилласан иргэд, байгууллагыг сурталчлах 

УССГХ, ТХ 2020-2023 

2.7 Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын идэвхтэй оролцоонд тулгуурласан урьдчилан 
сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг орон нутагт зохион байгуулах 

УССГХ 2020-2023 

2.8 Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг олон нийтэд мэдээлэхдээ дэлгэрэнгүй, ойлгомжтой 
хэлбэрээр нийтэд нээлттэй болгож, олон нийтийн зүгээс хяналт тавих боломжийг 
бүрдүүлэх 

ХШДШХ 2020-2023 

2.9 Авлига, бусад гэмт хэрэг, зөрчлийн чиглэлээр дагнан ажилладаг болон эрэн сурвалжлах 
сэтгүүлчидтэй хамтран ажиллах, харилцан мэдээлэл солилцох, зөвлөлдөх 

УССГХ, 
ХШДШХ 

2020-2023 

3. Зорилтот бүлгийн онцлогт тохируулан соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг болсон байна. 

2.10 
Иргэд, хувийн хэвшилд зориулсан сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага боловсруулах 

УССГХ, 
США 

2021-2023 

2.11 Бүх шатны боловсролын байгууллагын сургалтын хөтөлбөрт шударга ёсны үзэл, 
хандлагыг бий болгох, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд 
чиглэсэн агуулгыг тусгах 

УССГХ 2020-2023 

2.12 Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургагч багш 
бэлтгэж үйл ажиллагаандаа татан оролцуулах 

УССГХ 2020-2023 

С3 Стратегийн зорилго 3: Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд эрсдэлийн 
удирдлага нэвтэрсэн байна. 

1. Эрсдэлийн үнэлгээ хийгддэг болсон байна. 

3.1 Эрсдэлийн удирдлага, үнэлгээний чиглэлээр албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтын 
төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх 

ТХ 2020 

3.2 Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд эрсдэлийн удирдлагыг нэвтрүүлэх арга зүй, 
төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх 

ХШДШХ 2020-2023 

2. Эрсдэлийн түвшингээс хамааран урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг болно. 

3.3 Эрсдэлийн түвшингээс хамааруулан урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааг ялгавартай тогтоож, багц арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлэх 

УССГХ, 
ХШДШХ 

2020-2023 

3.4 ХАСХОМ-ийн хяналт шалгалт хийх салбар, байгууллага, албан тушаалтны талаар 
төлөвлөгөө гаргахдаа авлигын эрсдэлийн судалгаа, бүрдүүлэлтийн дүн шинжилгээг 
үндэслэх 

ХШДШХ 2021-2023 

3.5 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нийцүүлэн Орон нутгийн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд олон нийтийн 
хяналтын зөвлөл байгуулах эрх зүйн үндэслэлийг боловсруулах, үйл ажиллагааны 
уялдааг хангах 

ТХ, УССГХ 2020-2023 

3. Хөрөнгө орлого, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийн бүртгэл, хяналт, дүн шинжилгээний иж бүрэн цахим 
систем нэвтэрсэн байна. 

3.6 Хөрөнгө орлого, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, дүн шинжилгээ хийх, 
мэдээлэх үйл ажиллагааны цахим системд шинжилгээ хийж, боловсронгуй болгох ажлыг 
төлөвлөж хэрэгжүүлэх  

ХШДШХ 2020-2023 

3.7 Албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгах эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох 

ХШДШХ 2020-2021 

С4 Стратегийн зорилго 4: Авлигын гэмт хэргийг илрүүлэх, мөрдөн шалгах, хянан шийдвэрлэх ажил нь 
хамтын ажиллагаанд тулгуурладаг болно. 

1. Хууль тогтоомжид өөрчлөлт орж хамтран ажиллах нөхцөл бүрдсэн байна. 

4.1 
Эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх гэрээг бусад улс оронтой байгуулах ажлыг 
эрчимжүүлэх чиглэлээр бусад улс орнуудтай албан болон албан бус харилцааг 
өргөжүүлэх, дотоодын хууль сахиулах чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын хамтын 
ажиллагааг нэмэгдүүлэх 

ТХ 2020-2022 

4.2 Авлигын гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг шилжүүлэх, хөрөнгө буцаах, мөнгө угаахтай 
холбоотой холбоотой эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд олон улсын хамтын ажиллагааг 
эрчимжүүлэх 

ТХ 2020-2021 

4.3 Авлигын гэмт хэргийг мөрдөн шалгахад мэргэжлийн холбоодын туслалцаа авах, арга 
хэмжээг зохион байгуулах 

МШХ, ГАХ 2020-2023 

2. Авлигын гэмт хэргийн илрүүлэлт, шийдвэрлэлтийн хувь нэмэгдсэн байна. 
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4.4 
Мөрдөн шалгах үйл ажиллагаанд тулгарч байгаа асуудлыг судлаж, үр дүнтэй ажиллах 
эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, шаардлагатай арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлэх, эрүүгийн 
хууль, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах 

МШХ, ГАХ 2020-2021 

4.5 Санхүүгийн урьдчилсан шинжилгээ хийх ажлын туршлагыг нэвтрүүлж, санхүүгийн 
мөрдөгчийн орон тоотой болж хүний нөөцийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх, сургаж, 
дадлагажуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах 

МШХ 2020-2023 

4.6 Авлигын гэмт хэргийг илрүүлэхэд мэдээ, мэдээллээр хангасан иргэн, албан тушаалтан, 
хуулийн этгээдийг хамгаалах, урамшуулах, мэдээлэл худалдан авах эрх зүйн орчинг бий 
болгох, төлбөртэй мэдээлэл авах тогтолцоог нэвтрүүлэх 

МШХ, ГАХ, 
УССГХ, 

США 
2020-2023 

4.7 Хулгайлагдсан хөрөнгийг илрүүлж царцаах, хэмжээг тогтоох, хөрөнгө хамгаалах, цахим 
тоног төхөөрөмжид шинжилгээ хийх, гэрч, хохирогч, мэдээлэгчийг хамгаалах ажлыг 
хэрэгжүүлэх нэгжийг байгуулах 

ТХ, МШХ, 
ГАХ 

2020-
2021  

4.8 
Гүйцэтгэх ажлын тоо бүртгэлийг нэгдсэн санд төвлөрүүлэн нууцлал аюулгүй байдлыг 
ханган судалгаа, дүн шинжилгээ хийх боломжийг бүрдүүлэн, нээлттэй, хаалттай, нууц эх 
сурвалжийн хүрээнд дүн шинжилгээ хийх арга, аргачлал, программ хангамжийг ашиглах, 
үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх 

ГАХ 
2020-
2021  

С5 Стратегийн зорилго 5: Мэдлэг чадвартай хүний нөөц, мэргэшсэн албан хаагчдад тулгуурлан байгууллагын 
чадавхи бэхжинэ. 

1. Ажил үүргээ мэргэжлийн түвшинд, үр дүнтэй гүйцэтгэх мэдлэг чадвар бүхий мэргэшсэн албан хаагчидтай 
байна. 

5.1 Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг боловсруулж, хэрэгжүүлэх  ТХ 2020-2023 

5.2 Байгууллагын бүтцийг боловсронгуй болгох, орон тоог нэмэгдүүлэх ТХ 2020-2023 

5.3 Албан хаагчдын мэргэжлийн мэдлэг, ур чдварын түвшинг дээшлүүлэх сургалтыг зохион 
байгуулах; 

ТХ 2020-2023 

2. Байгууллагын соёл, үнэт зүйлсийн нэгдмэл байдлыг хангасан удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлдэг болно. 

5.4 Байгууллагын соёлын нөхцөл байдлын судалгаа хийж, үйл ажиллагаандаа ашиглах ТХ, США 2022 

5.5 Хуулийн хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангаж, 
мэдээллийн урсгалыг нэмэгдүүлэх 

ТХ 2020-2023 

 

 
 

---000--- 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №1.11.1 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь 

судалгаа шинжилгээ, технологид тулгуурлан хэрэгжинэ. 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.1.1 дүгээр арга хэмжээ-Байгууллагын өргөдөл, гомдлын 
менежментийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, боловсронгуй болгохтой холбоотой 
үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Үйл ажиллагаа судалгаа шинжилгээ, технологид  тулгуурлана. АТГ-ын стратеги 
төлөвлөгөө 1.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

20,000.0 мян.төг 

Хариуцах нэгж 
Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням, АБХШНА, Ахлах комиссар 
Т.Энхболд, США, Ахлах комиссар Ц.Шинэбаяр 

Суурь түвшин 

*Өргөдөл, гомдол мэдээллийг хүлээн авах, хянах, удирдлагын шийдвэр гаргах, 
шийдвэрлэх үйл ажиллагааг нээлттэй, түргэн шуурхай болгох шаардлагатай; 
*Хүлээн авсан нийт өргөдөл, гомдлын 31 хувийг харьяаллын бус өргөдөл гомдол 
эзэлж байна. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Өргөдөл, гомдлын менежментийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийгдэж 
танилцуулсан байх; 
*Өргөдөл, гомдлын шилжүүлэлт, шийдвэрлэлтийн шат дамжлага боловсронгуй 
болсон байх; 
*Иргэд, байгууллага, албан тушаалтан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн үе 
шат, үр дүнгийн талаар тухай бүр мэдээлэл авах боломжоор бүрэн хангагдсан 
байх; 
*Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэлтийг  хугацаа богиносож, шийдвэрлэлтийн 
түвшин өссөн байх; 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: *Өргөдөл, гомдлын менежментийн өнөөгийн байдалд дүн 
шинжилгээ хийгдэж танилцуулсан байх; 
*Хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээ тодорхой болж, ажлыг гүйцэтгэж эхэлсэн байх; 
*Мэдээллийн санд тавих хяналт тодорхой болж, хугацаа сунгаж болон хэтэрч 
шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол, мэдээллийн тоо буурсан байх; 

Сүүлийн хагас жилд: *Технологид суурилсан арга шийдлүүдийг нэвтрүүлснээр 
иргэд өргөдөл, гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтийн явцын талаар мэдээллийг 
хялбараар авах боломж бүрдсэн байх; 
*Дүн шинжилгээний үр дүн гарснаар байгууллагын өргөдөл, гомдлын менежмент 
боловсронгуй болсон байх;  
 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.1.2 дугаар арга хэмжээ-Авлигын эсрэг үйл ажиллагаатай 
холбоотой мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох, тогтмол хөгжүүлэх, үйл ажиллагаанд 
ашиглах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө /2020-2023/-ний С1-1.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

40,000.0  

Хариуцах нэгж США, Ахлах комиссар Ц.Шинэбаяр, АБХШНАлба, Ахлах комиссар Т.Энхболд  

Суурь түвшин 
Нэгдсэн мэдээллийн сан байхгүй, хэлтэс, албад тус бүр чиг үүргийн мэдээллийг 
төвлөрүүлсэн боловч ихэвчлэн цаасан суурьтай байгаа тул мэдээллийн нэгдсэн 
байдал дутагдалтай байгаа. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Програм хангмж хийх урьдач нөхцлийг хангасан байх; 
 

Хүрэх түвшин 

1-р улиралд-Мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох хэрэгцээ шаардлагын алаар 
санал авч боловсруулалт хийж, санал танилцуулсан байна.  

2-р улиралд-Хэрэгцээ, шаардлагын дагуу холбогдох мэдээллийн сангийн бүтцийг 
бий болгох, программ хангамжийг хөгжүүлэх санал бэлтгэсэн байна.  

 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.1.3 дугаар арга хэмжээ-Байгууллагын зохион 
байгуулалтын нэгж, албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хууль, тогтоомжид заасны 
дагуу боловсруулж хэрэгжилтийг хангах;  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө /2020-2023/-ний С1-1.4 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням, США, Ахлах комиссар Ц.Шинэбаяр 

Суурь түвшин *Төрийн албаны тухай хууль, Засгийн газраас тогтоосон журмын дагуу 2020 онд 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан өөрчлөгдөж, шинэ агуулга, хэлбэрээр хийгдэх 
болсон. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Засгийн газраас батлагдсан загвар, шаардлагын дагуу хийгдэж баталгаажсан байх; 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: *Төлөвлөгөө, тайлан боловсруулах чиглэлээр арга зүйн зөвлөгөө 
өгсөн байна.  
*Байгууллагын жилийн, хэлтсийн хагас, бүтэн жилийн, албан хаагчдын 2020 оны 
төлөвлөгөө батлагдсан байна. Төлөвлөгөөний биелэлтийг шалгуур үзүүлэлт 
бүрээр, хэлтэс улирал тутамд тайлагнасан байна.  
*Байгууллагын гүйцэтгэлийн тайланг хагас жилд хяналт шиижилгээ хийсэн байна.  

Сүүлийн хагас жилд: *Төлөвлөгөөний биелэлтийг улирал тутамд тайлагнасан 
байна. Үйл ажиллагааны үр дүнг улирал тутамд дүгнэсэн байна.                        
*Байгууллагын гүйцэтгэлийн тайланд жилийн эцэст хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийсэн байна.  
*Төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг тухай бүр хийж, 
зөвлөмжөөр дэмжих ажиллагаа тогтмолжсон байх; 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.1.4 дүгээр арга хэмжээ-Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөн 
зөрчлийг илрүүлэх чиглэлээр байгууллагын бусад хэлтэс, албатай хамтран ажиллах;  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө /2020-2023/-ний С1-1.5   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал  3-р улирал  4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар 

Суурь түвшин Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөн зөрчил шалгасан нийт хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн 
0,2 хувийг эзэлж байна.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөн болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн зөрчлийн 
илрүүлэлтийн хувийг нэмэгдүүлэх /Нийт нарийвчлан шалгагдсан албан 
тушаалтнаас/; 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: нийт зөрчлийн 0,3 хувьд хүргэх 

Сүүлийн хагас жилд: нийт зөрчлийн 0,5 хувьд хүргэх 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.1.5 дугаар арга хэмжээ-Авлигатай тэмцэх газраас олон 
нийттэй харилцах бодлогын баримт бичиг боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө /2020-2023/-ний С1-1.6  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал  3-р улирал  4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 

Суурь түвшин 
*Шударга байдлын үнэлгээний 2018 оны судалгаанд оролцогчдын 18 хувь нь АТГ-ын 

үйл ажиллагааг үр дүнтэй гэж үнэлсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Бодлогын баримт бичгийн төсөл боловсруулсан байх; 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: Бодлогын баримт бичгийн төсөл боловсруулж хэлэлцүүлсэн 
байх; 

Сүүлийн хагас жилд: Бодлогын баримт бичиг батлагдсан байх; 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.1.6 дугаар арга хэмжээ-Үйл ажиллагаанд цахим техник, 
технологийг судалгаа, туршилтын үндсэн дээр үе шаттай нэвтрүүлсэн байх; 
*Сургалтын бүртгэлийн болон дүрэм, журам, шийдвэрийн хяналтын системийг 

боловсронгуй болгох; *Сахилгын шийтгэлийн нэгдсэн мэдээллийн сан хөтлөх програм 
хангамжийг боловсруулах;  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө /2020-2023/-ний С1-1.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал  3-р улирал  4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

180.000.0 

Хариуцах нэгж 
АБХШНА, Ахлах комиссар Т.Энхболд, УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн, 
бусад хэлтэс алба 

Суурь түвшин *ХАСХОМ, Е-оффис зэрэг програм нэвтэрсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Сургалтын програмын өгөгдөл, ашиглалтын байдлыг үнэлж, нэмэлт оруулах 
саналыг боловсруулж, хэрэгжүүлсэн байх;  

*АТГ-ын даргын 2017 оны А/183 дугаар тушаалаар баталсан зааварт заасан 
өгөгдлөөр тайлан, мэдээ гардаг байх,  

*АТГ-ын даргын 2018 оны А/123 дугаар тушаалаар баталсан журамд заасан 
шаардлагын хүрээнд өгөгдлийг бүрэн тусгасан байх. 

*Бусад програм хангамж, тэдгээрийг нэвтрүүлэх боломжийн талаар судалгаа 
хийсэн байх; 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: *Сургалтын бүртгэлийн програм хангамжид өөрчлөлт оруулж, 
сахилгын шийтгэлийн сангийн програм хангамжийн боловсруулсан байна.  

*Бусад програм хангамж, тэдгээрийг нэвтрүүлэх боломжийн талаар судлагаа 
хийсэн байх; Дүрэм, журам, шийдвэрийн хяналтын системд өөрчлөлт оруулсан 
байна. 

Сүүлийн хагас: *Шинэчилсэн буюу шинээр боловсруулсан програм хангамжийг 
бүрэн ашиглалтад оруулсан байна. *Дүн шинжилгээ хийж, үр дүнг ашиглан 
хөгжүүлэлт хийсэн байна.*Бусад програм хангамж, тэдгээрийг нэвтрүүлэх 
боломжийн талаар судлагаа хийсэн байх; 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.1.7 дугаар арга хэмжээ Иргэдтэй харилцах аппликэйшнийг 
хөгжүүлэх, олон нийтэд сурталчлах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С1-3, арга хэмжээ 1.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

10 000 000 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин Мөн “Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс” нэртэй фэйсбүк хуудас 
нээн ажиллуулж эхэлсэн. Тус хуудсыг 4000 гаруй дагагчтай.  

Шалгуур үзүүлэлт -Аппликэйшнийг 10000-аас доошгүй иргэнд сурталчилсан байх; 
-Туршилт хийсэн байх; 
-3-аас доошгүй үйлчилгээг үнэлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, хөгжүүлэх; 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Аппликэйшнийг туршиж, цахим дэлгүүр (app store, play 
store)-т байршуулж, сурталчилсан байна. Аппликэйшн татаж бүртгүүлсэн 
хэрэглэгчдийн тоог 1000-д хүргэсэн байна. 

3 дугаар улиралд: Санал асуулга явуулах, төрийн 3-аас доошгүй үйлчилгээг 
иргэдээр үнэлүүлэх ажлыг зохион байгуулсан байна. Дүн шинжилгээ хийж, үр 
дүнг ашиглан хөгжүүлэлт хийсэн байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.1.8 дугаар арга хэмжээ-Хяналт шалгалтын үйл 
ажиллагаанд мэдээллийн технологийн дэвшлийг ашиглан хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 
шалгах хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх  

Төлөвлөлтийн уялдаа: АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө С-1.9  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа улирал 1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал  4-р улирал  

Шаардагдах хөрөнгө 60,000.0 мян.төг 

Хариуцах нэгж Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар 
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Суурь түвшин 
2017 оны эцсээр хайлт лавлагааны нэгдсэн системийг ашиглалтад 
оруулснаар улсын бүртгэлийн байгууллагуудын санд онлайн холбогдож, 
шаардлагатай мэдээллийн 60 хувийг олж чадаж байна. 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хайлтын системийн мэдээллийн санг бүрэн ашигладаг болгох, программын 
хөгжүүлэлт хийх; 

Шалгасан хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн хувь хэмжээ нэмэгдсэн байх; 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бусад байгууллагуудын санд онлайн холбогдсоноор 
шаардлагатай мэдээллийн 70 хувийг олж чаддаг болсон байх; 

Сүүлийн хагас жилд: Бусад байгууллагуудын санд онлайн холбогдсоноор 
шаардлагатай мэдээллийн 80 хувийг олж чаддаг болсон байх; 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.1.9 дүгээр арга хэмжээ-Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийг хянах үйл ажиллагааг бүрэн цахимжуулах, төрийн байгууллагуудын бүртгэл, 
мэдээллийн цахим санг бүрэн холбож ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө С-1.10 Байгууллага үйл ажиллагаандаа 
менежмент, технологийн шийдлийг нэвтрүүлж ашигладаг болсон байна. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал  2-р улирал  3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

60,000.0 мян.төг 

Хариуцах нэгж Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс 

Суурь түвшин 
Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн ХАСУМ-ийн хяналтыг 
цахимаар хянах ажил 18.8 хувьтай байна. 

Шалгуур үзүүлэлт ХАСУМ-ийн хяналтыг бүрэн цахимжуулах; 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянах үйл 
ажиллагааг цахимжуулах ажлыг 30 хувьд хүргэсэн байх; 

Сүүлийн хагас жилд: Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянах үйл 
ажиллагааг цахимжуулах ажлыг 50 хувьд хүргэсэн байх;; 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.11.2 Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа олон нийтийн оролцоонд 
түшиглэдэг болно. 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.2.1 дүгээр арга хэмжээ-Соён гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх механизмыг бий болгох-Сургалтын 
үнэлгээний хуудас боловсруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С2-1, арга хэмжээ 2.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн, США, ахлах комиссар Ц.Шинэбаяр 

Суурь түвшин Сургалтын үнэлгээний хуудсаар дүн шинжилгээ хийж хэвшээгүй. 

Шалгуур үзүүлэлт -Үнэлгээний хуудасны буюу саналын асуулгыг боловсруулан батлуулсан байх;  
-Суралцагчдаар үнэлүүлсэн байх; 
-Улирал тутам, жил тутам дүн шинжилгээ хийдэг байх; 
-Дүн шинжилгээний мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авдаг байх. 

Хүрэх түвшин 1 дүгээр улиралд: Сургалтын хөтөлбөр, агуулга, багшийг суралцагчдаар 
үнэлүүлэх үнэлгээний хуудас боловсруулсан байна. 

2 дугаар улиралд: Сургалтын үнэлгээний хуудсыг суралцагчдаар үнэлүүлж 
хэвшинэ. Улирлын төгсгөлд дүн шинжилгээ хийж, шаардлагатай тохиолдолд 
өөрчлөлт оруулна. 

3 дугаар улиралд: Сургалтын үнэлгээний хуудсыг суралцагчдаар үнэлүүлж 
хэвшинэ. Улирлын төгсгөлд дүн шинжилгээ хийж, шаардлагатай тохиолдолд 
өөрчлөлт оруулна.  

4 дүгээр улиралд: Сургалтын үнэлгээний хуудсыг суралцагчдаар үнэлүүлж 
хэвшинэ. Жилийн төгсгөлд дүн шинжилгээ хийж, шаардлагатай тохиолдолд 
өөрчлөлт оруулна. 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.2.1 дүгээр арга хэмжээ-Соён гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх механизмыг бий болгох-Сургалтын 
үнэлгээний хуудас боловсруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С2-1, арга хэмжээ 2.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн, США, ахлах комиссар Ц.Шинэбаяр 

Суурь түвшин Сургалтын үнэлгээний хуудсаар дүн шинжилгээ хийж хэвшээгүй. 

Шалгуур үзүүлэлт -Үнэлгээний хуудасны буюу саналын асуулгыг боловсруулан батлуулсан байх;  
-Суралцагчдаар үнэлүүлсэн байх; 
-Улирал тутам, жил тутам дүн шинжилгээ хийдэг байх; 
-Дүн шинжилгээний мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авдаг байх. 

Хүрэх түвшин 1 дүгээр улиралд: Сургалтын хөтөлбөр, агуулга, багшийг суралцагчдаар 
үнэлүүлэх үнэлгээний хуудас боловсруулсан байна. 

2 дугаар улиралд: Сургалтын үнэлгээний хуудсыг суралцагчдаар үнэлүүлж 
хэвшинэ. Улирлын төгсгөлд дүн шинжилгээ хийж, шаардлагатай тохиолдолд 
өөрчлөлт оруулна. 

3 дугаар улиралд: Сургалтын үнэлгээний хуудсыг суралцагчдаар үнэлүүлж 
хэвшинэ. Улирлын төгсгөлд дүн шинжилгээ хийж, шаардлагатай тохиолдолд 
өөрчлөлт оруулна.  

4 дүгээр улиралд: Сургалтын үнэлгээний хуудсыг суралцагчдаар үнэлүүлж 
хэвшинэ. Жилийн төгсгөлд дүн шинжилгээ хийж, шаардлагатай тохиолдолд 
өөрчлөлт оруулна. 

 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.2.2 дугаар арга хэмжээ-Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 
олон нийтэд мэдээлэхдээ дэлгэрэнгүй, ойлгомжтой хэлбэрээр нийтэд нээлттэй болгож, 
олон нийтийн зүгээс хяналт тавих боломжийг бүрдүүлэх;  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С2-2, арга хэмжээ 2.8 
Иргэд, иргэний нийгмийн болон хувийн хэвшлээс гаргасан авлигын эсрэг үйл 
ажиллагаа, санаачилгыг дэмждэг болсон байна. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс 

Суурь түвшин Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Олон нийтийн хяналтыг нэмэгдүүлэх; 

Хүрэх түвшин 
Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг цахим 
сүлжээнд тавьж олон нийтийг мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлсэн байх; 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.2.3 дугаар арга хэмжээ-Авлига, бусад гэмт хэрэг, 
зөрчлийн чиглэлээр дагнан ажилладаг болон эрэн сурвалжлах сэтгүүлчидтэй хамтран 
ажиллах, харилцан мэдээлэл солилцох, зөвлөлдөх;  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С2-2, арга хэмжээ 2.9, 
Иргэд, иргэний нийгмийн болон хувийн хэвшлээс гаргасан авлигын эсрэг үйл 
ажиллагаа, санаачилгыг дэмждэг болсон байна. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар, 
Тамгын хэлтэс, Эрхдлсэн комиссар  З.Баасанням 

Суурь түвшин *Авлига, бусад гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар сэтгүүлчдээс ирэх мэдээлэл бага  
*Иргэдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээллийн 33 хувь нь үндэслэлгүй мэдээлэл байна. 

Шалгуур үзүүлэлт *Авлига, бусад гэмт хэрэг, зөрчлийн чиглэлээр дагнан ажилладаг болон эрэн 
сурвалжлах сэтгүүлчидтэй хамтран ажилласан байх;  

Хүрэх түвшин *Эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдээс ирүүлэх мэдээлэл өмнөх оноос 5 хувиар өссөн 
байх;  
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Гүйцэтгэлийн зорилт №1.11.3 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд 
эрсдэлийн удирдлага нэвтэрсэн байна. 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.3.1 дүгээр арга хэмжээ. *Сургалтын хөтөлбөр, 

төлөвлөгөө батлагдаж, сургалт зохион байгуулагдсан байх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С3-1, арга хэмжээ 3.1 
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд 
эрсдлийн удирдлага нэвтэрсэн байна. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж -Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням/ 

Суурь түвшин *Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр батлагдан мөрдөгдөж байгаа боловч 
зорилтот сургалт сургалтын дотор бага хувийг эзэлж байна. 

Шалгуур үзүүлэлт *Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө баталсан байх; 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: *Эрсдэл, түүний удирдлагын онол, арга зүйн сургалтыг эрх 
бүхий байгууллагатай хамтран 3, 6 сард зохион байгуулж, албан хаагчдыг 
хамран суралцуулсан байх; 

Сүүлийн хагас жилд: *Эрсдэл, түүний удирдлагын онол, арга зүйн сургалтыг 
эрх бүхий байгууллагатай хамтран 9 дүгээр сард зохион байгуулж, албан 
хаагчдыг хамран суралцуулсан байх; 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.3.2 дугаар арга хэмжээ-Хяналт шалгалтын үйл 
ажиллагаанд эрсдэлийн удирдлагыг нэвтрүүлэх арга зүй, төлөвлөгөө боловсруулан 
хэрэгжүүлэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С3-2, арга хэмжээ 3.2  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал  1-р улирал 2-р улирал  3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

15,000.0 мян.төг 

Хариуцах нэгж 
Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар  

Суурь түвшин 

Зөрчил гарч байгаа салбар, орон нутагт хяналт шалгалтын чиглэлээр нэгдсэн 
болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ, тодорхой ажлуудыг газар дээр нь зохион 
байгуулах; 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд эрсдэлийн удирдлагыг нэвтрүүлэх арга 
зүй, төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх; 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: Эрсдлийн үнэлгээнд тулгуурлан эрсдэл бүхий салбар нэгжид 
арга хэмжээг зохион байгуулж, үр дүнг тооцсон байх; Орон нутагт болон 
хороонд ажиллах явцад хэрэгжүүлсэн байж болно.  

Сүүлийн хагас жилд: Эрсдлийн үнэлгээнд тулгуурлан эрсдэл бүхий салбар 
нэгжид арга хэмжээг зохион байгуулж, үр дүнг тооцсон байх; Орон нутагт 
болон хороонд ажиллах явцад хэрэгжүүлсэн байж болно. 

 

 

 № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.3.3 дугаар арга хэмжээ-Эрсдлийн түвшингээс хамааруулан 
урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг ялгавартай тогтоож, багц арга 
хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх-Эрүүл мэндийн салбарт ажиллах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С3-3, арга хэмжээ 3.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 
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Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн, ХШДШХ, Эрхэлсэн комиссар 
Х.Хашбаатар  

Суурь түвшин 2, 3 дугаар шатлалын 6 эмнэлэгт авлигын эрсдлийн үнэлгээ хийгдсэн, эдгээр 
эмнэлгүүдэд 2019 оны 4 дүгээр улиралд ажилласан.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

-Тухайн салбарт ажиллах үйл ажиллагааг тодорхойлсон удирдамж батлагдсан 
байх; 
-Ажлын үр дүнг нэгтгэж, цаашид авах арга хэмжээний саналын хамт 
танилцуулсан байх; 
-Сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулсан байх;  

Хүрэх түвшин 2 дугаар улиралд: Салбарын нөхцөл байдлын шинжилгээг баримт бичиг, хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр гарсан факт, АТГ-т шалгагдаж буй хэрэг, зөрчлийн 
хүрээнд хийсэн байна.  

3 дугаар улиралд: Нөхцөл байдлын шинжилгээний үр дүнгээр салбарын зарим 
байгууллагад ажиллаж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргйилэх 
ажил, арга хэмжээг зохион байгуулсан байна.  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.3.4 дүгээр арга хэмжээ-Боловсролын салбарт ажиллах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С3-3, арга хэмжээ 3.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 
 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн, ХШДШХ, Эрхэлсэн комиссар 
Х.Хашбаатар 

Суурь түвшин Төрийн өмчийн 4 сургуульд авлигын эрсдлийн үнэлгээ хийгдсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт -Тухайн салбарт ажиллах үйл ажиллагааг тодорхойлсон удирдамж батлагдсан 
байх; 
-Ажлын үр дүнг нэгтгэж, цаашид авах арга хэмжээний саналын хамт 
танилцуулсан байх; 
-Сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулсан байх;. 

Хүрэх түвшин 2 дугаар улиралд: Салбарын нөхцөл байдлын шинжилгээг баримт бичиг, хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр гарсан факт, АТГ-т шалгагдаж буй хэрэг, зөрчил, 
мэдээллийн хүрээнд хийнэ. 

3 дугаар улиралд: Нөхцөл байдлын шинжилгээний үр дүнгээр салбарын зарим 
байгууллагад ажиллаж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргйилэх 
ажил, арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. 

4 дүгээр улиралд: Боловсролын салбарт ажилласан тайлан боловсруулж, үр 
дүнг танилцуулсан байна.  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.3.5 дугаар арга хэмжээ-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
салбарт ажиллах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С3-3, арга хэмжээ 3.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 
 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2016, 2017 онуудад ажиллаж байсан. 

Шалгуур үзүүлэлт -Салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй дүрэм, журам, зааврыг судалсан байх; 
-Байгаль хамгаалах сангийн үйл ажиллагаатай танилцсан байх; 
-Гадаадын зээл тусламж, төсөл, хөтөлбөртэй танилцсан байх; 
-“Монгол Кувейт байгаль хамгаалах төв” ТӨҮГ-ын үйл ажиллагаатай 
танилцсан байх. 

Хүрэх түвшин 1 дүгээр улиралд: Салбарын нөхцөл байдлын шинжилгээг баримт бичиг, хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр гарсан факт, АТГ-т шалгагдаж буй хэрэг, зөрчил, 
мэдээллийн хүрээнд хийнэ. 

2 дугаар улиралд: Байгаль хамгаалах сан, Монгол Кувейт байгаль хамгаалах 
төвийн үйл ажиллагаа, Гадаадын зээл тусламж, төсөл хөтөлбөртэй танилцсан 
байна. 

3 дугаар улиралд: Тайлан боловсруулж, үр дүнг танилцуулна. 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.3.6 дугаар арга хэмжээ-Зам, тээврийн салбарт ажиллах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С3-3, арга хэмжээ 3.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт -Салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй дүрэм, журам, зааврыг судалсан байх; 

-“Авто тээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-ын үйл ажиллагаатай танилцсан байх. 

Хүрэх түвшин 1 дүгээр улиралд: Салбарын нөхцөл байдлын шинжилгээг баримт бичиг, 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарсан факт, АТГ-т шалгагдаж буй хэрэг, 
зөрчил, мэдээллийн хүрээнд хийнэ. 

2 дугаар улиралд: Авто тээврийн үндэсний төвийн үйл ажиллагаатай 
танилцаж, тайлан боловсруулж үр дүнг танилцуулна.  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.3.7 дугаар арга хэмжээ-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
салбарт ажиллах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С3-3, арга хэмжээ 3.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт -Салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй дүрэм, журам, зааврыг судалсан байх; 

-Баянзүрх, Сонгинохайрханй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл 
ажиллагаатай танилцсан байх; 

-Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоох үйлчилгээтэй танилцсан байх. 

Хүрэх түвшин 1 дүгээр улиралд: Нийгмийн даатгалын салбарт ажиллаж, тайлан 
боловсруулан үр дүнг танилцуулж, зөвлөмж хүргүүлнэ. 

2 дугаар улиралд: Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоох үйлчилгээний 
талаар тайлан боловсруулан үр дүнг танилцуулна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.3.8 дугаар арга хэмжээ-Хөдөө, аж ахуйн салбарт ажиллах 
ажиллах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С3-3, арга хэмжээ 3.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт -Салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй дүрэм, журам, зааврыг судалсан байх; 

-Хөдөө ахуйг дэмжих сан, Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн үйл 
ажиллагаатай танилцсан байх. 

Хүрэх түвшин 1 дүгээр улиралд: Салбарын нөхцөл байдлын шинжилгээг баримт бичиг, 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарсан факт, АТГ-т шалгагдаж буй хэрэг, 
зөрчил, мэдээллийн хүрээнд хийнэ. 

2 дугаар улиралд: Хөдөө ахуйг дэмжих сан, Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаатай танилцаж, тайлан боловсруулж үр дүнг 
танилцуулна.  
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.3.9 дүгээр арга хэмжээ-Хөрөнгө орлого, хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, дүн шинжилгээ хийх, мэдээлэх үйл ажиллагааны цахим 
системд шинжилгээ хийж, боловсронгуй болгох ажлыг төлөвлөж хэрэгжүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С3-3, арга хэмжээ 3.6 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

50,000.0 мян.төг 

Хариуцах нэгж 
Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар 
  

Суурь түвшин 
Хөрөнгө орлого, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, дүн 
шинжилгээ хийх, мэдээлэх үйл ажиллагааны цахим системийг ашиглаж байгаа 

Шалгуур үзүүлэлт ХАСХОМ-ийн цахим систем боловсронгуй болсон байна 

Хүрэх түвшин 
Эхний хагас жилд: Хөрөнгө орлого, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийн 
маягтыг өөрчлөх төслийн саналыг боловсруулж, өөрчлөлт хийгдсэн байх; 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.3.10 дугаар арга хэмжээ-*Эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгосон байх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С3-3, арга хэмжээ 3.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж -Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням, ХШДШХ, Эрхэлсэн комиссар 
Х.Хашбаатар 

Суурь түвшин *Монгол Улсын Их Хурлаас “Авилгалын эсрэг хууль” 1996 онд анх удаа баталсан 
бөгөөд 2006 он хүртэл хүчин төгөлдөр мөрдөгдсөн. 2006 онд “Авлигын эсрэг 
хууль”-ийг, 2007 онд “Авлигын эсрэг хуулийн зарим заалтыг дагаж мөрдөх 
журмын тухай хууль”-ийг тус тус баталсан. Авлигын эсрэг хууль 
батлагдснаас хойш УИХ-аас нийгэм, эдийн засаг, хууль эрх зүйн өөрчлөлтийн 
хүрээнд нийтдээ 2008-2019 онд 14 удаагийн нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байна. 
Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, 
холбогдох бусад хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах замаар 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох шаардлагатай байгаа болно.  

Шалгуур үзүүлэлт *Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх судлаачдын багийг сонгон шалгаруулж, гэрээ 
байгуулсан байх;  
*Хууль тогтоомжийн тухай хуульд зааснаар хуулийн хэрэглээний үр дагаврын 
үнэлгээ, төслийн үр нөлөөний үнэлгээ, хуулийн төслийн зардлын тооцоо, 
төслийн үзэл баримтлал, төслийн танилцуулгыг шаардлагын түвшинд хийсэн 
байх; 
*Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, бусад 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн болон хууль тогтоомжид нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах, шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсрогдсон байх; 
*Гэрээг дүгнэж, судалгаа, төслийг хүлээн авсан байх;  
*Хууль санаачлагчид болон хуулиар эрх олгогдсон байгууллага, албан 
тушаалтанд уламжилсан байх; 
*Хуулийн төсөл хэлэлцэгдэж батлагдсан  байх;  

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: *Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан холбогдох 
судалгаа, төслийн үзэл баримтлал, төслийн танилцуулга, Авлигын эсрэг 
хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, бусад хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсрогдсон байна.  
*Хууль, хууль тогтоомжийн төслийг хууль санаачлагчид болон эрх бүхий 
байгууллага, албан тушаалтанд уламжилсан байх; 

 

 
---000--- 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №1.11.4 Авлигын гэмт хэргийг илрүүлэх, мөрдөн шалгах, хянан шийдвэрлэх ажил нь 
хамтын ажиллагаанд тулгуурладаг болно. 

 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.4.1 дүгээр арга хэмжээ-*Санхүүгийн мөрдөгчийн орон 
тоог бий болгох, сургалтад хамруулж мэргэшүүлэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С4-2, арга хэмжээ 4.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

5.000.0 

Хариуцах нэгж -Тамгын хэлтэс, Гүйцэтгэх ажлын хэлтэс, Мөрдөн шалгах хэлтэс, Эрхэлсэн 
комиссар З.Баасанням, Г.Азжаргал, Х.Буянтүмэн 

Суурь түвшин -УИХ-ын 2019 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 67 дугаар тогтоолоор АТГ-ын 
бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг тогтоосон. Тус тогтоолд нийцүүлэн АТГ-ын 
даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн тушаалаар байгууллагын орон 
тоог тогтоосон боловч МШХ-ийн орон тоонд санхүүгийн мөрдөгчийн орон тоо 
байхгүй. Эрүүгийн хуульд заасан авлигын гэмт хэргийг санхүүгийн мэдлэг бүхий 
мөн мөрдөгчийн ажлын байрны шаардлага хангасан албан хаагчийг ажиллуулах 
нь ЭХХШХ-д заасан магадлагааг бие даан гаргах боломжийг олгоно. Мөрдөн 
шалгах хэлтсийн мөрдөгчийн ажлын ачааллын хувьд дунджаар 1 мөрдөгч 25.5  
/30.6/ гомдол, мэдээлэл, 37.1 /40.6/ эрүүгийн хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа 
явуулсныг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал, 1 мөрдөгчид ногдох гомдол, 
мэдээлэл 5.1, эрүүгийн хэрэг 3.5 нэгжээр буурсан үзүүлэлттэй байна.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Одоо мөрдөгдөж байгаа орон тооны дээд хязгаарт нийцүүлэн санхүүгийн 2-4 
албан хаагчийн орон тоог нэмэгдүүлж, тухайн ажлын байранд ажлын байрны 
шаардлага хангасан албан хаагчийг сонгож томилсон байх;  
*Эрүүгийн хуульд заасан авлигын гэмт хэргийг мөрдөх санхүүгийн мэдлэг бүхий, 
мөрдөгчийн ажлын байрны шаардлага хангасан албан хаагчийг ажиллуулах нь 
ЭХХШХ-д заасан магадлагааг бие даан гаргах боломжийг олгож, мөрдөн шалгах 
ажиллагаа  мэргэшлийн үндсэн дээр явагдах нөхцөл бүрдсэн байна.   

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:   Ажлын байрны тодорхойлолтыг Төрийн албаны хууль болон 
холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу боловсрогдож батлагдсан байх; 
*Ажлын байрны шаардлага хангасан албан хаагчийг сонгон Төрийн албаны тухай 
хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу томилсон байх; 
Сүүлийн хагас жилд: Сургалт зохих журмын дагуу зохион байгуулагдсан байх; 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.4.2 дугаар арга хэмжээ-*Хулгайлагдсан хөрөнгийг илрүүлж 
царцаах, хэмжээг тогтоох, хөрөнгө хамгаалах цахим тоног төхөөрөмжид шинжилгээ хийх, 
гэрч хохирогч, мэдээлэгчийг хамгаалах нэгжийг байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С4-2, арга хэмжээ 4.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

100.000.0 

Хариуцах нэгж -Тамгын хэлтэс, Мөрдөн шалгах хэлтэс, Гүйцэтгэх ажлын хэлтэс, Аюулгүй 
байдал, хяналт шалгалт, нууцын алба Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням, 
Х.Буянтүмэн, Г.Азжаргал, Ахлах комиссар Т.Энхболд  

Суурь түвшин -Хулгайлагдсан хөрөнгийг илрүүлж царцаах, хэмжээг тогтоох, хөрөнгө 
хамгаалах цахим тоног төхөөрөмжид шинжилгээ хийх, гэрч хохирогч, 
мэдээлэгчийг хамгаалах нэгж тус байгууллагын бүтцэд одоогоор байхгүй.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Хулгайлагдсан хөрөнгийг илрүүлж царцаах, хэмжээг тогтоох, хөрөнгө 
хамгаалах цахим тоног төхөөрөмжид шинжилгээ хийх, гэрч хохирогч, 
мэдээлэгчийг хамгаалах нэгж байгуулах үндэслэл бүрдсэн, эсхүл үйл ажиллагааны 
зохицуулалт тодорхой болж, нэгж байгуулагдсан байх; 
*Албан хаагчдын судалгаа, томилгоо зохих журмын дагуу хийгдэж, үйл ажиллагаа 
явуулж эхэлсэн байх;   
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Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: *Хулгайлагдсан хөрөнгийг илрүүлж царцаах, хэмжээг 
тогтоох, хөрөнгө хамгаалах цахим тоног төхөөрөмжид шинжилгээ хийх, гэрч 
хохирогч, мэдээлэгчийг хамгаалах нэгж байгуулах хэрэгцээ, шаардлага, орон тоо, 
бүтэц, шаардагдах төсөв хөрөнгийн  тооцоо судалгаа хийгдэж танилцуулагдсан 
байх; 
*Хэлэлцэгдэж, эрх бүхий байгууллагад зохих журмын дагуу уламжилагдсан байх; 

Сүүлийн хагас жилд: *Холбогдох нэгж байгуулагдаж, ажлын байрны 
тодорхойлолт боловсрогдсон байх; 
*Төрийн албаны тухай хуульд зааснаар албан тушаалд албан хаагчдыг томилж, 
үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн байх; 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.4.3 дугаар арга хэмжээ-*Гүйцэтгэх ажлын тоо бүртгэлийг 
нэгдсэн сангийн мэдээлэлд судалгаа, дүн шинжилгээ хийх программ хангамжийг үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С4-2, арга хэмжээ 4.8 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

90.000.0 

Хариуцах нэгж -Гүйцэтгэх ажлын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар, Г.Азжаргал  

Суурь түвшин -Хулгайлагдсан хөрөнгийг илрүүлж царцаах, хэмжээг тогтоох, хөрөнгө 
хамгаалах цахим тоног төхөөрөмжид шинжилгээ хийх, гэрч хохирогч, 
мэдээлэгчийг хамгаалах нэгж тус байгууллагын бүтцэд одоогоор байхгүй.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Гүйцэтгэх ажлын тоо бүртгэлийг нэгдсэн сангийн мэдээлэлд судалгаа, дүн 
шинжилгээ хийх программ хангамжийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж ажлын 
даалгавар боловсрогдсон байх, 
*Гүйцэтгэх ажлын тоо бүртгэлийг нэгдсэн сангийн мэдээлэлд судалгаа, дүн 
шинжилгээ хийх программ хангамжийг боловсруулсан байх; 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: *Гүйцэтгэх ажлын тоо бүртгэлийг нэгдсэн сангийн мэдээлэлд 
судалгаа, дүн шинжилгээ хийх программ хангамжийн хэрэгцээ шаардлагыг 
тодорхойлж ажлын даалгавар боловсрогдсон байх, 

Сүүлийн хагас жилд: *Гүйцэтгэх ажлын тоо бүртгэлийг нэгдсэн сангийн 
мэдээлэлд судалгаа, дүн шинжилгээ хийх программ хангамжийг /75 хувь/ 
боловсруулсан байх; 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.11.5 Мэдлэг чадвартай хүний нөөц, мэргэшсэн албан хаагчдад тулгуурлан байгууллагын 
чадавхи бэхжинэ. 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.5.1 дүгээр арга хэмжээ-*Хүний нөөцийн бодлогын баримт 
бичиг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С5-1, арга хэмжээ 5.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж -Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 

Суурь түвшин *Байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг 2020.01.02-ны өдрийн А/01 дугаар 
тушаалаар баталсан. 2015 онд Хүний нөөцийн хөтөлбөр батлагдсан боловч 
үйлчлэх хугацаа нь 2019 онд дуусгавар болсон.  
*Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найрууулга/, Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газрын даргын тушаалаар баталсан “Стратеги төлөвлөгөө 
боловсруулах журам”-д нийцүүлэн хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг 
боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах шаардлагатай байгаа.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Хүний нөөцийн бодлогын баримт  бичиг, хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөө, 
төсөв батлагдсан байна. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: *Хүний нөөцийн бодлогын баримт  бичиг, хэрэгжилтийг 
хангах төлөвлөгөө, төсөв батлагдсан байна. Сурталчлах ажил зохион 
байгуулагдсан байна.  

Сүүлийн хагас жилд: Бодлогын баримт бичгийг хангах төлөвлөгөөний 2020 оны 
хэрэгжилт хангагдсан байна.  
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 № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.5.2 дугаар арга хэмжээ-*Сургалтыг зохих журмын дагуу 
зохион байгуулж, албан хаагчдыг чадавхижуулах;  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө (2020-2023)-ний зорилт С5-1, арга хэмжээ 5.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

150,000,0 

Хариуцах нэгж -Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 

Суурь түвшин -Байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг 2020.01.02-ны өдрийн А/01 дугаар 
тушаалаар баталсан. 2015 онд Сургалтын хөтөлбөр батлагдсан боловч үйлчлэх 
хугацаа нь 2019 онд дуусгавар болсон. Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн 
найрууулга/, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын тушаалаар баталсан 
“Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах журам”-д нийцүүлэн сургалтын бодлогын 
баримт бичиг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах шаардлагатай байгаа.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Сургалтын бодлогын баримт  бичиг, хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөө, төсөв 
батлагдсан байна. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: *Сургалтын бодлогын баримт  бичиг, хэрэгжилтийг хангах 
төлөвлөгөө, төсөв батлагдсан байна.  
*Сурталчлах ажил зохион байгуулагдсан байна. Албан хаагчдыг төрийн худалдан 
авах ажиллагаа, санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаа, гадаад хэлний сургалтад 
зохих журмын дагуу хамран суралцуулсан байна. Худалдан авах ажиллагааны 
сургалтад нийт албан хаагчдын 15 хувийг хамруулна.  

Сүүлийн хагас жилд: Албан хаагчдыг төрийн худалдан авах ажиллагаа, 
санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаа, гадаад хэлний сургалтад зохих журмын 
дагуу хамран суралцуулсан байна. Худалдан авах ажиллагааны сургалтад нийт 
албан хаагчдын 15 хувийг хамруулна.  
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 

тоо 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуульд заасан урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагаа хэрэгжүүлнэ. 

9 12 

18.1.1.улсын хэмжээнд авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах, 
үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохицуулах, нэгдсэн хөтөлбөр боловсруулах, арга зүйн удирдлагаар хангах, 
хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих; 
18.1.2.авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах, үйл ажиллагааг 
нь уялдуулан зохицуулах талаар аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх орон тооны бус 
зөвлөлд үүрэг, чиглэл өгөх; 
18.1.3.авлигын цар хүрээ, хэлбэр, шалтгааныг 2 жилд нэгээс доошгүй удаа судлан авлигын индексийг гаргаж олон 
нийтэд мэдээлэх; 
18.1.4.төрийн бус байгууллага, иргэдээс авлигатай тэмцэх талаар явуулж байгаа үйл ажиллагаа, гаргасан санал, 
санаачилгыг дэмжин туслах, тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах; 

18.1.5.авлигын нийгмийн хор аюулыг олон нийтэд ухуулан сурталчлах ажлыг тасралтгүй явуулах, олон нийтийн 
авлигын талаархи мэдлэгийг дээшлүүлэх, түүнтэй тэмцэх арга барилд сургах ажлыг зохион байгуулах чиглэлээр 
сургалт, сурталчилгаа хийх; 

18.1.6.авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар зөвлөмж гаргах, 
байгууллага, иргэний хүсэлтээр түүний үйл ажиллагаан дахь авлигад өртөх боломжийг багасгах талаар заавар, 
зөвлөгөө өгөх; 
18.1.7.төрийн үйлчилгээ авсан иргэд, байгууллагын судалгаанд тулгуурлан төрийн байгууллагын шударга байдлын 
түвшинд 2 жил тутамд үнэлгээ гаргаж, олон нийтэд мэдээлэх. 

18.4.4.аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, иргэнээс шаардлагатай мэдээлэл, судалгаа, тайлбар, 
тодорхойлолт, бусад баримт бичгийг үнэ төлбөргүйгээр гаргуулан авах, танилцах, мэргэжлийн дүгнэлт, 
магадлагаа гаргуулах; 

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.Авлигатай тэмцэх газар дараахь бүрэн эрхтэй: 
18.4.2.авлига гарч болох нөхцөл боломж бүрдүүлсэн гэж үзвэл төрийн байгууллага, албан тушаалтны гаргасан 
тушаал, шийдвэр, журам, дүрмийг хянаж хүчингүй болгуулах санал боловсруулж эрх бүхий байгууллагад оруулах; 
18.4.3.авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажилтай холбогдуулан төрийн 
байгууллагаас холбогдох мэдээ, судалгаа, тайланг гаргуулан авах; 

   2.  Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуульд заасны дагуу нийтийн албан тушаалтны хувийн ашиг 
сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, хяналт 
тавих, ХАСУМ-ийг хянах,төлөвлөгөөт болон иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагаас албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн 
талаар ирүүлсэн  өргөдөл, гомдол мэдээллийг хянан шалгах чиг үүргийг 
хэрэгжүүлнэ.  УИХ-ын Хуульзүйн байнгын хорооны тогтоол №05, №20-ын 
хэрэгжилтийг хангана.  

18 7 

18.2.1.хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг үнэн зөв гаргах талаар сургалт явуулах, гарын авлага, зааварчилгаа гаргах; 
18.2.2.мэдүүлэг гаргагчийн амаар болон бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу мэдүүлгийг хэрхэн бөглөх, нэмэлт 
оруулах, бүртгэх, шилжүүлэх талаар урьдчилан зөвлөгөө өгөх, бичгээр хариу мэдэгдэх, асуулт хариултын нууцыг 
хадгалах. 
18.4.13.хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргавал зохих этгээдийн жагсаалтыг холбогдох байгууллагаас гаргуулан авч 
хянах; 
18.4.14.хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, хяналт тавих, мэдээлэл өгөх журмын биелэлтийг шалгах; 
18.4.15.мэдүүлэг гаргагчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгт хяналт тавих, шалгах, хугацаа хожимдуулсан буюу 
санаатай худал мэдүүлсэн этгээдэд холбогдох хуульд заасан арга хэмжээг авахуулахаар эрх бүхий байгууллагад 
шилжүүлэх; 
18.4.16.хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгтэй холбоотой асуудлаар бичгээр дүгнэлт, зөвлөмж гаргах; 
18.4.6.авлигын холбогдолтой өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шалгах 
энэ хуулийн 6.6, 7.1.7, 7.1.8-д заасан зөрчлийг хянан шалгаж, эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх; 

28.1 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийг холбогдох байгууллага, албан тушаалтан хэрхэн дагаж мөрдөж байгаад дараах 
байгууллага хяналт тавина: 
28.1.2.энэ хуулийн 28.1.1-д зааснаас бусад байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагааг Авлигатай тэмцэх газар. 
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23.3.Албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгээ тухайн албан тушаалд сонгогдсон буюу томилогдсон 
өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор, цаашид тухайн албан тушаалыг хашиж байгаа хугацаандаа жил бүрийн 02 дугаар 
сарын 15-ны дотор шинэчлэн гаргаж, энэ хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасан байгууллага, албан тушаалтанд өгөх 
үүрэгтэй. 

23.6.Авлигатай тэмцэх газар нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлгийг ажлын 10 өдөрт багтаан хянан үзээд тухайн албан үүргийг хэрэгжүүлэхэд ашиг сонирхлын 
зөрчил үүсэх эсэх талаар томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэнэ. 

13.1.Авлигатай тэмцэх газар энэ хуулийн 11.1.2-т зааснаас бусад албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтэд хяналт тавьж, дүн шинжилгээ хийнэ. 

13.5.Авлигатай тэмцэх газар өргөдөл, гомдол, мэдээллийн мөрөөр, эсхүл төлөвлөгөөт хяналтаар шалгалт явуулж 
болно. 
13.6.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй, эсхүл эх үүсвэрийг 
нь заагаагүй буюу түүнийг хэрхэн олсон талаар тайлбар гаргаагүй бол Авлигатай тэмцэх газар тухайн мэдүүлэг 
гаргагчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгана. 

24.3.Авлигатай тэмцэх газар хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг гаргах хууль тогтоомжийн биелэлтийн талаарх 
мэдээллийг жил бүрийн 4 дүгээр сарын 15-ны дотор Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороонд гаргаж өгнө. 

26.1.Авлигатай тэмцэх газар энэ хуулийн 24.1.2-т зааснаас бусад хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтэд 
хяналт тавьж, дүн шинжилгээ хийнэ. 

26.3.Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Засгийн газрын гишүүний албан тушаалыг хавсарч байгаа бол тухайн 
гишүүний хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газар шалгана. 

26.4.Авлигатай тэмцэх газар өргөдөл, мэдээллийн мөрөөр, эсхүл төлөвлөгөөт хяналтаар шалгалт явуулж болно. 
26.5.Улсын Их Хурлын гишүүнээс бусад албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгээ хугацаанд нь гаргаж 
өгөөгүй, эсхүл бүрэн гүйцэд гаргаагүй бол Авлигатай тэмцэх газар тухайн мэдүүлэг гаргагчийн хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлгийг шалгана. 

    3.  Хуулиар харьяалуулсан хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт 
явуулах 

1 9 

18.4.11.хуулиар харьяалуулсан хэргийг шалгах явцад илэрсэн авлигын гэмт хэрэгтэй холбоогүй хууль зөрчсөн бусад 
үйлдлийг шалгуулахаар эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэх,  

18.4.7.хуулиар харьяалуулсан хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах 18.5.Авлигатай тэмцэх газар 
Улсын ерөнхий прокурорын шийдвэрээр тодорхой хэргийг цагдаа, тагнуулын байгууллагатай хамтран шалгаж 
болно. 
8.6.Авлигатай тэмцэх газар нь тодорхой хэрэгт гүйцэтгэх болон хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа 
явуулахдаа Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Гүйцэтгэх ажлын тухай хууль, энэ хуульд заасан журмыг 
баримтална. 

Нийт 28 28 
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ХОЁР. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ, НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ 
ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1. Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 

зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан урьдчилан сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа хэрэгжүүлнэ.  

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1.1. Авлигын эсрэг хуульд заасан урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, үйл ажиллагааг нь уялдуулах зохицуулах, арга зүйн удирдлагаар хангах. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.1 дүгээр арга хэмжээ-Төрийн байгууллагуудын авлигын 
эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх, 
мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, АТҮХ-ийн 2.1.10-д заасан 
зорилт, 4.1.10.1-т заасан үйл ажиллагаа, АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.10.1-4 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

15 000 000 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2017 оноос хойш төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг АТГ-аас үнэлж, дүгнээгүй.  

Шалгуур үзүүлэлт -Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлэх аргачлал, шалгуур үзүүлэлтийг 
боловсруулах; 

-Үнэлгээг хөндлөнгийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх. 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2019 
оны төлөвлөгөө, тайлан хүлээн авна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлэх 
аргачлал, шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулна. 

2-р улиралд: Үнэлгээ хийх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, үнэлгээ хийлгэх, 
тайланг хүлээн авна. Үр дүнг олон нийтэд мэдээлнэ. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.2 дугаар арга хэмжээ-Авлигатай тэмцэх, авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх талаар идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн бус байгууллага, 
иргэний санал, санаачилгыг дэмжин туслах, оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ 
авах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.4, АТҮХ-ийн 2.1.7-д заасан 
зорилт, 4.1.7.4-т заасан үйл ажиллагаа  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах хөрөнгө  

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2019 онд 10 ТББ, 40 ХХК, 16 иргэнтэй гэрээ байгуулан ажилласан. 

Шалгуур үзүүлэлт -Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй арга 
хэмжээний 30% нь иргэд, олон нийт, ТББ-ын оролцоонд тулгуурласан байх.  

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: ТББ, иргэний санал, санаачилгыг өрнүүлэхэд чиглэсэн уулзалт, 
ярилцлагыг 10-аас доошгүй удаа зохион байгуулна. 

2-р улиралд: Гэрээний үндсэн дээр судалгаа, дүн шинжилгээ хийх ажлыг 5-аас 
доошгүй иргэн, ТББ-аар гүйцэтгүүлсэн байна. 

3-р улиралд:  Гэрээний үндсэн дээр сургалт, сурталчилгааны ажлыг 5-аас 
доошгүй иргэн, ТББ-аар гүйцэтгүүлсэн байна. 

4-р улиралд: Хамтран ажилласан иргэд, ТББ-ын жагсаалт, зарцуулсан төсөв, 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний нэгдсэн тайлан боловсруулна. 

 

 



41 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.3 дугаар арга хэмжээ-Авлигын эсрэг олон нийтийг соён 
гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, авлигад өртөх боломжийг багасгах талаар Зөвлөмж 
боловсруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.6 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2019 онд 21 аймгийн ИТХ-ын дарга, ЗД нарт болон БСШУСЯ, ГИХГ, МХЕГ, 
нийслэлийн ЗД зэрэг 10 байгууллагад 31 зөвлөмж хүргүүлсэн байна. 

Шалгуур үзүүлэлт -Хүнд суртал, чирэгдлийг арилгахад чиглэсэн байх; 

-Ил тод, нээлттэй байдлыг хангахад чиглэсэн байх; 

-Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн байх. 

Хүрэх түвшин Жилдээ: Зөвлөмжийн биелэлтийг тооцсон байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.4 дүгээр арга хэмжээ-Авлига гарч болох нөхцөл боломж 
бүрдүүлсэн гэж үзвэл төрийн байгууллага, албан тушаалтны гаргасан тушаал, шийдвэр, 
журам, дүрмийг хянаж хүчингүй болгуулах санал боловсруулж эрх бүхий байгууллагад оруулах, 
ёс зүйн дүрмийн төсөлд санал өгөх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2019 онд Ёс зүйн дүрэм 7, хууль журамд 8, тогтоол, тушаалд өөрчлөлт оруулах 
болон хүчингүй болгуулах саналуудыг хүргүүлснээс эрх бүхий байгууллагууд 10 
тогтоол, журам шийдврийг хүчингүй болгон шийдвэрлэсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт *-АТГ-ын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/183 дугаар 
тушаалаар баталсан “Төрийн байгууллага, албан тушаалтны гаргасан 
тушаал, шийдвэр, дүрэм, журмыг хянах заавар”-ын шаардлага хангасан байх; 

*act.iaac.mn цахим бүртгэлийн системд бүртгэлийг оруулсан байна.  

Хүрэх түвшин Жилдээ: Эрүүл мэнд, боловсрол, эрчим хүч, уул уурхай, барилга, хот 
байгуулалт, батлан хамгаалах, төсөв санхүү, зам тээвэр, хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгаалал, хууль зүй, гадаад харилцаа, байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн салбарт 
мөрдөгдөж буй тус бүр 2-оос доошгүй дүрэм, журам, шийдвэрийг хянан үзэж, үр 
дүнг танилцуулсан байна. Мөн act.iaac.mn цахим бүртгэлийн системд оруулсан 
байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.5 дугаар арга хэмжээ-Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан 
сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар 
хүргэх арга хэмжээний журмыг хэрэгжилтийг хангах, сан хөтлөх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2019 онд санд 18 хүний мэдээлэл бүртгэгдсэн. Байгууллагын цахим хуудасны 
“сахилгын шийтгэл” цэсэнд байршуулж, олон нийтэд мэдээлсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт -АТГ-ын даргын 2018 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/ дугаар тушаалаар 
баталсан “Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх 
мэдээллийн холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга 
хэмжээний журам”-ын шаардлагыг хангасан байх;  

Хүрэх түвшин Жилдээ: Цахим мэдээллийн програм хангамжид бүртгэж, мэдээллийг нийтэд 
хүргэх, дүн шинжилгээ хийх боломжийг олгосон байна.  
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.6 дугаар арга хэмжээ-Мөрдөгчийн мэдэгдэл, зөрчил 
арилгуулах шаардлагын мөрөөр ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 29.6 дугаар зүйлийн 1 дэх 
хэсэг, Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж УССГХ, Эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 

Суурь түвшин 2019 онд нийт 13 байгууллагад мэдэгдлийн мөрөөр ажилласан. 

Шалгуур үзүүлэлт Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6-д заасан “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” үүргийг 
гүйцэтгэлийг хангуулах 

Хүрэх түвшин Мөрдөгчийн мэдэгдэл, зөрчил арилгуулах албан бичгийн мөрөөр газар дээр нь 
ажилласнаар авлигын гэмт хэрэг, зөрчил гарах болсон шалтгаан, нөхцөл, 
гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг арилгах, дахин гэмт хэрэг, 
зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлнэ. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.7 дугаар арга хэмжээ-Шударга байдлын үнэлгээг зохион 
байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3 Авлигын цар хүрээ, хэлбэр, 
шалтгааныг 2 жилд нэгээс доошгүй удаа судлан авлигын индексийг 
гаргаж олон нийтэд мэдээлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

60.000.0 

Хариуцах нэгж Судалгаа, шинжилгээний алба, Ахлах комиссар Ц.Шинэбаяр 

Суурь түвшин Жил тутамд үнэлгээг хийж, олон нийтэд мэдээлдэг. 

Шалгуур үзүүлэлт *Ажлын даалгавар тодорхой болсон байх;  

*Үнэлгээ хийх ТББ-ыг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан байх; 

*Үнэлгээний тайланг хүлээн авсан байх;  

Хүрэх түвшин *Үнэлгээ хийгдэж, олон нийтэд мэдээлэгдсэн байна.  

*Үнэлгээний үр дүнд үндэслэн цаашид хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээний санал 
танилцуулагдаж, холбогдох бусад арга хэмжээ авагдсан байх; 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.8 дугаар арга хэмжээ: Улс төрийн хүрээн дэх авлигын 
талаарх төсөөллийн судалгааг зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3 зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

9.900 сая төгрөг  

Хариуцах нэгж Судалгаа, шинжилгээний алба, Ахлах комиссар Ц.Шинэбаяр 

Суурь түвшин Жил тутамд төсөөллийн судалгааг хийж, олон нийтэд мэдээлдэг. 

Шалгуур үзүүлэлт * Ажлын даалгавар тодорхой болсон байх;  

*Үнэлгээ хийх ТББ-ыг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан байх; 
*Үнэлгээний тайланг хүлээн авсан байх;.  

Хүрэх түвшин *Судалгааны тайланг хүлээн авсан байх; 
*Олон нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулсан байна.  
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.9 дүгээр арга хэмжээ-Шүүх, хууль хяналтын байгууллага 
дахь авлигын талаарх төсөөллийн судалгааг зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3 зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

9.900 сая төгрөг  

Хариуцах нэгж Судалгаа, шинжилгээний алба, Ахлах комиссар Ц.Шинэбаяр 

Суурь түвшин *Жил тутамд судалгааг хийж олон нийтэд танилцуулдаг.  

Шалгуур үзүүлэлт *Ажлын даалгавар хийгдсэн байх; 

*Үнэлгээ хийх ТББ-ыг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан байх; 

*Үнэлгээний тайланг хүлээн авсан байх;.  

Хүрэх түвшин *Судалгааны тайланг хүлээн авсан байх; 

*Олон нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулсан байна.  
 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.10 дугаар арга хэмжээ-Авлигын эрсдэлийн үнэлгээг хийх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Судалгаа, шинжилгээний алба, Ахлах комиссар Ц.Шинэбаяр 

Суурь түвшин 2019 онд төрийн 15 байгууллагад авлигын эрсдэлийн судалгаа г хийж, дүнг олон 
нийтэд мэдээлсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт * Үнэлгээ хийх хүрээг тогтоож, ажлын даалгавар хийгдсэн байх; 

*Үнэлгээ хийх ТББ-ыг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан байх; 

*Үнэлгээний тайланг хүлээн авсан байх;.  

Хүрэх түвшин *Судалгааны тайланг хүлээн авсан байх; 

*Олон нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулсан байна.  
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.11 дүгээр арга хэмжээ-Авлига, албан тушаалын гэмт 
хэрэг, ашиг сонирхлын зөрчлийн шалтгаан, нөхцлийг судлах (7 төрлийн судалгаа зохион 
байгуулах) 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.7 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

63.000.0  

Хариуцах нэгж Судалгаа, шинжилгээний алба, Ахлах комиссар Ц.Шинэбаяр, УССГХ, Эрхэлсэн 
комиссар Д.Дуламсүрэн  

Суурь түвшин *Энэ төрлийн зорилтот судалгаа хийгдэж байгаагүй.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Судалгааны ажлын даалгавар боловсрогдсон байх; *Судалгааны багийг сонгон 
шалгаруулсан байх; *Ажлын тайланг хүлээн авч, зөвлмжийг боловсруулж 
талуудад хүргүүлсэн байх; *УССГ ажлыг зохион байгуулсан байх; 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Төрийн байгууллагаас 2019 онд зарласан худалдан авах 
ажиллагаан дахь авлигын нөхцөл байдлын, Ажилгүй болон амьжиргааны 
баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой иргэдийн дундах авлигын 
төсөөллийн, Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаан дахь авлигын төсөөллийн, 
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаан дахь авлигын төсөөллийн 
судалгааг зохион байгуулах; Засгийн газрын тусгай сангуудын үйл ажиллагаа, 
Сонгуулийн санхүүжилтийн талаарх, Шүгэл үлээх үйлдлийн талаарх ойлголтын 
судалгааг тус тус зохион байгуулах; 

Сүүлийн хагас жилд: Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээг 
зохион байгуулж, үр дүнг тооцсон байхд 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.12 дугаар арга хэмжээ-“Шударга ёс” онол-арга зүйн цуврал 
сэтгүүлийг эмхлэн гаргах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18.1.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Байгууллагын төсөвт тусгасан. 

Хариуцах ажилтан Судалгаа, шинжилгээний алба, Ахлах комиссар Ц.Шинэбаяр 

Суурь түвшин Олон нийтийн авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх 
зорилгоор жил бүр 2 дугаар хэвлэн олон нийтэд үнэгүй тараадаг,   

Шалгуур үзүүлэлт *Сэтгүүлд хэвлүүлэх баримт материалыг төвлөрүүлсэн байх; 

*Редакцийн зөвлөлөөр хэлэлцэж сонгож хэвлүүлсэн байх; 

*Түгээлт хийсэн байх; 

Хүрэх түвшин 2020 оны 05, 10 дугаар сард тус бүр 1 дугаарыг эмхлэн хэвлүүлж түгээсэн байна.  

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2 Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасны дагуу нийтийн албан 
тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, хяналт тавих, ХАСУМ-
ийг хянах,төлөвлөгөөт болон иргэн, аж ахуйн нэгж бйгууллагаас албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлийн талаар ирүүлсэн  өргөдөл, гомдол мэдээллийг хянан шалгах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.   

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2.1. Улсын хэмжээнд мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж,  үйл 

ажиллагааг нь уялдуулан зохицуулж арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллах, бүртгэл,  дүн мэдээг нэгтгэн боловсруулж, 
олон нийтэд мэдээлэх;  
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.1.1-р арга хэмжээ-Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийн үйлчлэлд хамаарах албан тушаалтнуудын 2019 оны хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг /цаашид ХАСХОМ гэх/-ийг шинэчлэн 
бүртгэх, Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 
бүртгэх, мэдээлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах, мэдүүлгийг баталгааны 
маягтаар, сонгуульд нэр дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг цахимаар бүртгэн авах, 
хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1, 11.3, 11.4, 18.4.13, Монгол Улсын 
Их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн , НАНБХАСЗАСЗУСХ-ийн 
23.3, 24.1.1, 24.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс. 

Суурь түвшин 

*Төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны 109 байгууллага тэдгээрийн 
салбар нэгжийн 1704 эрх бүхий албан тушаалтнуудыг мэдээлэл арга зүйгээр 
хангаж, цахим системийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж хуулийн хэрэгжилтийг 
ханган ажилласан.  
*ХАСХОМ-ийг шинэчлэн мэдүүлэх хуулийн хугацаанд буюу 2019 оны 02 дугаар 

сарын 15-ны дотор улсын хэмжээнд нийт 41382 мэдүүлэг гаргагч /цахим 
хэлбэрээр-3934, хэвлэмэл байдлаар-37447/ мэдүүлгээ гаргаж бүртгүүлэхээс 
хуулийн хугацаанд 41381 мэдүүлэг гаргагч мэдүүлж, 1 албан тушаалтан 
мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд гаргаагүй буюу гаргахаас татгалзсан дүн гарсан.  

Шалгуур үзүүлэлт 

*Албан тушаалтнуудын 2019 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгийг шинэчлэн бүртгэсэн байна.  
*Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг бүртгэх, мэдээлэх ажлыг ажлыг улсын хэмжээнд нэгтгэн зохион 
байгуулах, мэдээлэл арга зүйгээр хангах, хуулийн хэрэгжилтийг хангасан байна.  

Хүрэх түвшин *Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудаас Авлигын эсрэг хуулийн 
үйлчлэлд хамаарах мэдүүлэг гаргагчдын нэрсийн жагсаалтыг гаргуулан авах, 
хянасан байна.  
*АТГ-т  мэдүүлгээ гаргадаг төрийн өндөр албан тушаалтны нэгдсэн судалгааг 
гаргаж, шилжилт хөдөлгөөн болон цахим системд хяналт тавих хуваарийг 
шинэчилсэн байна. 
*Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг /ХАСХОМ/ 
гаргах, хугацаа сануулсан, мөн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг сурталчилсан 
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шторкийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд түгээж, сурталчилсан 
байна.  
*Төрийн захиргааны төв, орон нутгийн нийт 109 байгууллагын мэдүүлэг гаргагч 
албан тушаалтан болон тэдгээрийн салбар нэгжийн 1704 эрх бүхий албан 
тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулж, мэдээлэл арга зүйгээр хангасан 
байна.  
*2020 оны Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг бүртгэх ажлыг хуульд заасан хугацаанд улсын хэмжээнд зохион 
байгуулж,  бүртгэл,  дүн мэдээг нэгтгэн боловсруулж,, олон нийтэд мэдээлэх 
ажлыг зохион байгуулсан байна.  

 
№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.1.2-р арга хэмжээ-ХАСХОМ гаргах хууль тогтоомжийн 
биелэлтийн талаар мэдээллийг хуулийн хугацаанд УИХ-ын ХЗБайнгын хороонд хүргүүлэх, ХОМ 
гаргах журмын биелэлтийн талаар олон нийтэд мэдээлэх, ҮАБЗ, Үндэсний статистистикийн 
хороонд холбогдох мэдээ, тайланг хүргүүлэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2, 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.3, 14.5 
18 дугаар кзүйлийн 18.4.13, 18.4.14, 18.4.15, НАНБХАСЗАСЗУСХ-ийн  24 дүгээр 
зүйлийн 24.3, 25 дугаар зүйлийн 25.1, 26.1, 26.7 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 05  дугаар зарлигаар баталсан “Монгол 
Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын Зөвлөлийг мэдээллээр хангах журам”-ын 
хавсралтын 1 дүгээр зүйлийн 1.7 дахь хэсэг, ҮСХ-ний 2019 оны А/89 тушаал 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1-р улирал  2-р улирал   3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Хариуцах нэгж Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар  

Суурь түвшин ХАСХОМ-ийн цахим системд мэдүүлгээ бүртгүүлсэн Төрийн болон нутгийн 
захиргааны нийт 36794 албан тушаалтны 2018 оны ХОМ-ийн хураангуйг  тус 
газрын http://www.xacxom.iaac.mn цахим хуудсанд нээлттэй байршуулж, олон 
нийтийг мэдээллээр хангаж байгаа. Жил бүр мэдээ, тайланг холбогдох 
байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлж байгаа.  

Шалгуур үзүүлэлт *Төрийн албан хаагчдын болон сонгуульд нэр дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, явц байдлын талаарх танилцуулга мэдээлэл бэлтгэн 
ҮАБЗ, УИХ-ийн Хуульзүйн байнгын хороонд танилцуулж,  хуульд заасан 
хугацаанд хүргүүлсэн байх;   
*АБХШНА-тай хамтран сонгуульд нэр дэвшигчдийн ХОМ-ийг нээлттэй мэдүүлэх 
техникийн боломжийг бүрдүүлсэн байх; 
*Нийтийн албан тушаалтнуудын 2019 оны ХОМ-ийн хураангуйг  тус газрын 
http://www.xacxom.iaac.mn цахим хуудсанд нээлттэй байршуулж, олон нийтийг 
мэдээллээр ханган ажилласан байх. 

Хүрэх түвшин *Авлигатай тэмцэх газрын албан хаагчдын 2019 оны ХАСХОМ-ын баталгааны 
маягтын эх хувийг холбогдох тайлан, бүртгэл, нэрсийн жагсаалтын хамт, 2020 
оны мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа болон албан тушаалтнуудын 
2019 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 
шинэчилсэн бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийн талаарх 
мэдээлэл,  УИХ-ын болон бүх шатны ИТХ-ийн сонгуульд нэр дэвшигчдийн 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүртгэлтэй холбоотой хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг Улсын Их Хурлын Хууль зүйн Байнгын  
хороонд, “Төрийн албан хаагчдын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдэлт, явц байдлын талаар” танилцуулах тойм 
мэдээг Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд хүргүүлсэн байх;  
*Авлигын эсрэг хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3-т заасны дагуу Төрийн 
захиргааны болон нутгийн захиргааны нийт 110 байгууллагаас ХАСХОМ-ийн 
бүрдүүлэлтийн тайлан, мэдээг нэгтгэн Үндэсний Стастистикийн газарт 
хүргүүлж албан ёсны захиргааны статистик мэдээ гаргах үндэлэлийг 
бүрдүүлсэн байхд. 
*Улсын хэмжээнд ХАСХОМ мэдүүлсэн нийт  албан тушаалтнуудын хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг хураангуй хэлбэрээр байгууллагын http: 
//www.xacxom.iaac.mn цахим хуудсанд нээлттэй байршуулж, олон нийт мэдээлэл 
авах боломжийг бүрдүүлсэн байх; 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.1.3-р арга хэмжээ-Мэдүүлгийн цахим системийн 
хөгжүүлэлтийг тухай бүр хийх, цахим  мэдээллийн баазыг ашиглан судалгаа дүн шинжилгээ 
хийж, хяналтыг сайжруулах; 
 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2, 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.3, 14.5, 
18 дугаар зүйлийн 18.4.13, 18.4.15, НАНБХАСЗАСЗУСХ-ийн  24 дүгээр зүйлийн 
24.3, 25 дугаар зүйлийн 25.1, 26.1, 26.7 Авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөрийн 
4.1.5.13 4.1.5.14, 4.1.9.6 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

50,000.0 мян.төг  

Хариуцах нэгж Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар, 
АБХШНАлба, Ахлах комиссар Т.Энхболд  

Суурь түвшин *Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн цахим системийг 2012 оноос ашиглаж ирсэн. 
*2016 онд тодорхой шинэчлэл хийгдсэн бөгөөд хөгжүүлэлт хийгдэх 
шаардлагатай. Цахим систем ашиглан албан тушаалтнуудын “Орлого”-ын 
талаарх мэдээллийг орлого тус бүрээр нь /7 төрлийн орлого/ 
https://meduuleg.iaac.mn/-ээс түүвэрлэж 2018 оны ХОМ-ээ гаргаж бүртгүүлсэн 
нийт мэдүүлэг гаргагчдаас 30 мэдүүлэг гаргагчийн оорлогын судалгааг 
гаргасан. 

Шалгуур үзүүлэлт 

*ХАСХОМ гаргах үүрэг бүхий албан тушаалтны хамрах хүрээг оновчтой 
тогтоох талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан байх; /Улс төрийн 
намын дарга, удирдах албан тушаалтнууд хөрөнгө, орлогоо мэдүүлдэг, 
тэдгээрийн мэдүүлсэн хөрөнгө, орлогын мэдээллийг олон нийтэд хүргэх арга зам 
тодорхойлогдсон байх 
*Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийн маягт шинэчлэгдсэн үед, нэмэлт өөрчлөлттэй холбогдуулан 
системийг шинэчилэх, хөгжүүлэлтийг хийх; 
*Мэдүүлгийн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд болон цахим системийг 
ашиглан мэдүүлэг гаргагчдын хөрөнгө, орлогын өсөлт бууралтад хяналт тавьж 
зөрчлийг илрүүлэх, дүн шинжилгээ хийх 

Хүрэх түвшин 
 *Цахим сангийн мэдээлэлд үндэслэн албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын өсөлт 
бууралтад дүн шинжилгээ хийж, зөрчил илрүүлэлтийн үзүүлэлт өссөн байна.  

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2.2 Нийтийн албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг хянаж, дүн 
шинжилгээ хийх;  
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.2.1 дүгээр арга хэмжээ-Нийтийн албанд томилогдохоор 
нэр дэвшсэн мэдүүлэг гаргагчийн  хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянаж, 
мэдэгдэх;  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

НАНБХАСЗАСЗУСХ-ийн 23 дугаар зүйлийн  23.1, 23.6  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал  4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Хариуцах нэгж Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар  

Суурь түвшин 2019 онд Нийтийн албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн  8682 этгээдийн 
ХАСУМ-ийг хүлээн авч, 8627  этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэж, 
холбогдох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдсэн. Хянан 
шалгасан мэдүүлгээс ашиг сонирхлын зөрчил үүсэж болохуйц нөхцөл байдлыг 
тогтоож, анхааруулсан нийт 659, хууль, журамд заасан шаардлага 
хангаагүй  үндэслэлээр 303 мэдүүлгийг буцаан хүргүүлсэн, 28 нэр дэвшигчийг 
тухайн албан үүргийг хэрэгжүүлэхэд илт ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл 
байдал бий болсон талаарх дүгнэлтийг холбогдох байгууллагад хариуг 
хүргүүлсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт *Нийтийн албан тушаалтын ХАСУМ-ийг хуульд заасны дагуу хянасан байх; 
*ХАСУМ-д судалгаа, дүн шинжилгээ хийсэн байх;  

Хүрэх түвшин *Төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн салбар нэгж байгууллагын  
хэмжээнд  албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн нэр дэвшигчийн ХАСУМ-
ийг хянаж,  тоон мэдээлэл, гарсан дүгнэлтэнд судалгаа хийсэн байна.  
*Дүн шинжилгээг хийж, үнэлэлт дүгнэлт гаргах, дүгнэлтэд тулгуурлаж Зөвлөмж 
өгч, үр дүнг тооцсон байна.  

  

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2.3 Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 

зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих; 
/хориглолт, хязгаарлалт, бусад/ 
  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.3.1 дүгээр арга хэмжээ-Нийтийн албанд гарч байгаа авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчлийн шалтгаан, нөхцлийг тогтоож, дүн шинжилгээ хийх, үр дүнг үйл 
ажиллагаанд ашиглах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 321 дүгээр зүйлийн 321.1.2, 18 дугаар зүйлийн 18.4.14, 
18.4.16 дахь заалт,  Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 28 
дугаар зүйлийн 28.1.2.  

Хэрэгжих хугацаа Сар 1-2 сар 3-4 сар 5-6 сар 7-8 сар 9-10 сар 11-12сар 

https://meduuleg.iaac.mn/-ээс
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах хөрөнгө -  

Хариуцах нэгж Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар  

Суурь түвшин Нийтийн албан тушаалтны давхар ажил эрхлэлтийн байдлыг хянах, хууль 
тогтоомж зөрчих асуудал байгаа эсэхийг судлан тогтоох үйл ажиллагааны 
хүрээнд СБД-ийн Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын яам, Гадаад харилцааны яам, Зам тээвэр, хөгжлийн яам, Эрүүл 
мэндийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн  яамны албан 
тушаалтнуудын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг хянасан.        Тус 
хяналтаар 2, түүнээс дээш байгууллагад нийгмийн даатгалын шимтгэл давхар 
төлж, давхар ажил эрхэлсэн зөрчил гаргасан Зам тээврийн хөгжлийн яамны 2, 
Гадаад харилцааны яамны 4 албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулж, зөрчлийг 
арилгасан. 

Шалгуур үзүүлэлт “Нийтийн албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхдээ Авлигын эсрэг хууль, 
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг зөрчсөн зөрчлүүдэд 
судалгаа, дүн шинжилгээ хийж, шалтгаан нөхцлийг тогтоосон байна. 
*Холбогдох арга хэмжээ авсан байх;   

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд-Нийгмийн даатгалын байгууллагатай хамтран Барилга, хот 
байгуулалтын яам, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Сангийн яамны албан 
тушаалтнyуд хуульд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг мөрдөж ажиллаж 
байгааг шалгаж, холбогдох арга хэмжээ авсан байна.  

Сүүлийн хагас жилд-Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам, Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны албан 
тушаалтнyуд хуульд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг мөрдөж ажиллаж 
байгааг шалгаж, холбогдох арга хэмжээ авсан байна.  

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2.4  Мэдүүлгийг бүртгэх,  хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны үүрэг хариуцлагыг 

дээшлүүлэх, мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх, тэдний 
ур чадварыг нэмэгдүүлэх; 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.4.1 дүгээр арга хэмжээ-Төрийн захиргааны болон орон 
нутгийн салбар, нэгжийн мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.14, 18.4.16, УИХ-ын Хууль зүйн 
Байнгын хорооны 2012 оны “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг 
болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах 
журам батлах тухай” 05 дугаар тогтоолын Ггурав” дахь хэсэг  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Хариуцах нэгж Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар 

Суурь түвшин *Төрийн болон нутгийн захиргааны төв болон салбар байгууллагын 1704 
мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны судалгааг 
шинэчлэн гаргасан.  

*2019 онд шинээр томилогдсон 178 ЭБАТ байгаагаас төрийн захиргааны төв 
байгууллагын 115,   аймаг, орон нутгийн  захиргааны байгууллагын 63 эрх бүхий 
албан тушаалтан байна. Сүүлийн 3 жилийн байдлаар 744 буюу нийт албан 
тушаалтны 43,6% нь өөрчлөгдсөн байна.  

*Төрийн захиргааны төв байгууллага болох яам, агентлаг, нийслэл, дүүрэг, 
төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, 
хянах эрх бүхий албан тушаалтнуудын сургалтыг зохион байгуулж,   салбар, 
нэгжийн нийт 766, мөн 21 аймгийн 545 ЭБАТ-ыг сургалтад хамруулж, гарын 
авлага, зөвлөмжөөр хангасан байна. 

Шалгуур үзүүлэлт *ЭБАТ-ны судалгааг шинэчилэн гаргасан байх; 
*Шинээр томилогдсон ЭБАТ-ыг  сургалтад хамруулж, мэдлэг олгох,  ур чадварын 
түвшинг нэмэгдүүлэх, арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж өгч, сургалтад хамруулсан 
байх; 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд-*ЭБАТ-ын судалгаа шинэчилэгдэж, ХАСХОМ бүрдүүлэх, хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах ажиллагаа хуульд заасны дагуу явагдах нөхцөл бүрдсэн 
байна.  
*Сургалт зохион баaгуулсан байх; 
*Гарын авлагыг шинэчилж, түгээлт хийсэн байх; 

  2-4-р улиралд-*Сургалт зохион байгуулсан байх; 
*Мэргэжил арга зүйн удирдлагаар тогтмол хангасан байх;  



48 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2.5 Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллаас ирүүлсэн Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй 
холбоотой өргөдөл, гомдол, мэдээллийг шийдвэрлэх;  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.5.1 дүгээр арга хэмжээ-Өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн 
авч хянан шалгах, үр дүнг тооцох; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 7,9, 13 дугаар зүйлийн 13.5, 18.4.16, Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.4    

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар   

Суурь түвшин 2019 онд албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийг шалгуулахаар 
хандсан 692, өмнөх оны үлдэгдэл 50 нийт 742 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн 
авснаас тайлант хугацаанд 694 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хянан 
шийдвэрлэсэн бөгөөд 48 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл ажиллагаанд хянагдаж байна. 
Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 
70 буюу 10,4 хувиар, хянан шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол 72 буюу 11,5 хувиар 
өссөн үзүүлэлттэй байна. 2019 онд 35 албан тушаалтанд хуульд заасан 
хариуцлага тооцуулсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 21 нэгжээр буюу 60 
хувиар  өссөн үзүүлэлттэй байна. 6 албан тушаалтанд сануулах, 20 албан 
тушаалтанд албан тушаалын цалин бууруулах, 1 албан тушаалтанд албан 
тушаал бууруулах, 8 албан тушаалтанд ажлаас халах хариуцлага ногдуулсан 
байна.  

Шалгуур үзүүлэлт *Өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хянан шалгасан байх; 

*Шийдвэрлэлтийн хувь өссөн байх.  

*Зөрчил гаргасан этгээдэд хариуцлага хүлээлгэсэн талаарх мэдээллийг өөрийнх 
нь зардлаар олон нийтэд мэдээлэх, түүнчлэн зөрчлийн шалтгаан нөхцөл, хор 
уршгийг арилгах чиглэлд УССГХ-тай хамтран ажилласан байх;  

* Авлигын гэмт хэргийн шинжтэй зөрчил илэрсэн тохиолдолд шалгуулахаар эрх 
бүхий нэгжид  шилжүүлэх, бусад хэлтэстэй хамтран ажилласан байх;  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: *Өргөдөл, гомдол, мэдээллийн хяналт шалгалтад чанарын 
ахиц гарч, шийдвэрлэтийн хувь өмнөх оны мөн үеэс өссөн байна.   

*Шийдвэрлэх хугацаа сунгах тохиолдлыг 30 хувь бууруулж,  анхны хугацааны 
шийдвэрлэлт өссөн байна.  

*Өргөдөл, гомдол, мэдээлэл болон шийдвэрлэлтэд  судалгаа, дүн шинжилгээ 
хийж, холбогдох арга хэмжээ авсан байх; 

Сүүлийн хагас жилд: *Өргөдөл, гомдол, мэдээллийн хяналт шалгалтад чанарын 
ахиц гарч, шийдвэрлэтийн хувь өмнөх оны мөн үеэс өссөн байна.   

*Шийдвэрлэх хугацаа сунгах тохиолдлыг 30 хувь бууруулж,  анхны хугацааны 
шийдвэрлэлт өссөн байна.  

*Өргөдөл, гомдол, мэдээлэл болон шийдвэрлэлтэд  судалгаа, дүн шинжилгээ хий, 
холбогдох арга хэмжээ авсан байх; 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.3 Авлигын эсрэг хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 

тухай хуулиар харьяалуулсан хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах; 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.3.1.1 дүгээр арга хэмжээ-Иргэн, хуулийн этгээдээс 
ирүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийг хуулийн хугацаанд, хуульд заасан 
үндэслэл журмын дагуу бүрэн шалгаж, шийдвэрлэх;.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Мөрдөн шалгах хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар Х.Буянтүмэн 
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Суурь түвшин 2019 онд гэмт хэргийн шинжтэй 894 гомдол, мэдээлэл бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн 
оны мөн үетэй харьцуулахад 4.2 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. /2018 оны мөн 
үед 858 гомдол шалгасан./ Хүлээн авч шалгасан гомдол, мэдээллээс 489 гомдол, 
мэдээлэл буюу 54.7 хувьд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээх, 362 гомдол, мэдээлэл 
буюу 40.5 хувьд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах, 34 гомдол, 
мэдээлэл буюу 3.8 хувийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтай тус тус 
прокурорт шилжүүлж, 1 гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэгт хамтатган шалгаж, 
одоо 8 гомдол, мэдэллийн үлдэгдэлтэй, шийдвэрлэлт 99.1 хувьтай байна. Өмнөх 
оны мөн үетэй харьцуулбал, шийдвэрлэлт 0.2 хувиар өссөн байна. /98.9/ 

Шалгуур үзүүлэлт *Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээллийг бүрэн хүлээн авч, 
бүртгэсэн байх; 

*Гомдол, мэдээллийг  байгууллагын цахим сан болон прокурорын хяналтад 
оруулсан байх; 

*Гомдол , мэдээллийн тоо мэдээ үнэн зөв гарсан байх; 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлт 99.2 хувьд хүрсэн байна.   

Сүүлийн хагас жилд: Гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлтийн хувь өссөн байна.    

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.3.1.2 дугаар арга хэмжээ-Хуулиар харьяалуулсан хэргийг 
шалгах явцад илэрсэн авлигын гэмт хэрэгтэй холбоогүй хууль зөрчсөн бусад үйлдлийг 
шалгуулахаар эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэх, энэ хуулийн 6.6, 7.1.7, 7.1.8-д заасан зөрчлийг 
хянан шалгаж, эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.11 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Хариуцах нэгж Мөрдөн шалгаах хэлтэс, эрхэлсэн комиссар Х.Буянтүмэн 

Суурь түвшин 2019 онд МШХ-т хүлээн авч шалгасан гомдол, мэдээллээс гэмт хэргийн шинжгүй 
боловч авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 14 гомдол, мэдээллийг 
шалгуулахаар шилжүүлсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт *Тухай бүр холбогдох мэдээллийг холбогдох хэлтэст шилжүүлсэн байх; 
*Энэ тухай бүртгэл хөтлөгдсөн байх; 
*Улирал тутамд дүн гаргасан байх; 
*Хэлтэс, албадын хамтын ажиллагааг хангасан байх; 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Хуулийн хэрэгжилт хангагдаж, бүртгэл судалгаатай болсон 
байна.  

Сүүлийн хагас жилд:  Хуулийн хэрэгжилт хангагдаж, бүртгэл судалгаатай 
болсон байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.3.1.3 дугаар арга хэмжээ-Мөрдөн шалгах ажиллагааг хуулийн 
дагуу шуурхай явуулж, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан нийт хэргийн 64.0 хувийг 
шийдвэрлэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.7, 18.5, 18.6,  Эрүүгийн хуууль, 
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны төсөвт тусгагдсан зардал 

Хариуцах нэгж Мөрдөн шалгах хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар Х.Буянтүмэн 

Суурь түвшин 2019 онд хуульд заасан харьяаллын 1559 үйлдэлтэй, 481 холбогдогчтой, 1300 
хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан байна. Нийт 
шалгасан хэргийн 156 буюу 12.0 хувийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай, 556 буюу 
42.8 хувийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг хаах саналтай, 80 буюу 6.2 хувийг 
харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлж, 22 хэргийг 
нэгтгэн шалгаж, 1 хэргийг түдгэлзүүлж, одоо 485 хэргийн үлдэгдэл /37.3%/-тэй 
байгаагаас хэрэг бүртгэлтийн 427 хэрэг, мөрдөн байцаалтын 58 хэрэг байна.  
Мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан хэргийн шийдвэрлэлт 62.7 хувьтай, 68 хэрэг  
буюу 43.6 хувь нь шүүхээр эцэслэн шийдвэрлэгдсэн дүнтэй байна.   

Шалгуур үзүүлэлт *Мөрдөн шалгах ажиллагааг зохион байгуулалтын болон мэргэжлийн 
удирдлагаар хангах замаар гэмт хэргийг илрүүлэх, түүнийг үйлдсэн этгээдийг 
олж тогтоох талаар шуурхай зохицуулалт хийсэн байх; 
*Шийдвэрлэх хэргийн графикийн биелэлтийг тухай бүр гаргасан байх; 
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*Хавтаст хэргийн болон хэргийн шийдвэрлэлтийн график хоцорсон, удааширч 
байгаа хэрэгтэй материалтай биечлэн танилцах, мөрдөн шалгах ажиллагаанд 
оролцох, мөрдөгчид дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор бичгээр зааварчилга өгч, 
биелэлтийг хангуулах; 
*Шийдвэрлэх хэргийн график гаргаж, прокурорын байгууллагатай хамтран 
баталсан байх 
*Мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах үүргийг нэг, эсхүл хэд хэдэн мөрдөгчид 
даалгасан байх; 
*Шаардлагатай гэж үзвэл тухайн хэрэгт хяналт тавьж байгаа прокурорт 
мэдэгдэж хэргийг нэг мөрдөгчөөс нөгөө мөрдөгчид шилжүүлэх; 
*шаардлагатай тохиолдолд мөрдөгчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлсэн байх; 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан хэргийн шийдвэрлэлтийг 
өмнөх оны мөн үеэс ахиулсан байна.  

Сүүлийн хагас жилд:  Мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан хэргийн шийдвэрлэлт 
64.0 хувьд хүрсэн байна.  

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.3.1.4 дүгээр арга хэмжээ-Мөрдөн шалгах  ажиллагааг үр 
дүнтэй, чанартай гүйцэтгэж, нотлох баримт дутуу, хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу 
бэхжүүлээгүй гэх үндэслэлээр прокурор, шүүхээс эрүүгийн хэрэгт нэмэлт мөрдөн байцаалт 
явуулахаар буцсан хэрэг өмнөх оны мөн үеэс 5 хувиар бууруулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.7, 18.5, 18.6, Эрүүгийн хуууль, 
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 1.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг 
“Мөрдөгч, прокурор нотлох баримтыг тал бүрээс нь бүрэн бодитойгоор шалгаж 
хянасны үндсэн дээр хэргийн бодит байдлыг тогтоох үүрэгтэй.” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал  4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Мөрдөн шалгах хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар Х.Буянтүмэн  

Суурь түвшин 2019 онд нэмэлт нэмэлт мөрдөн байцаалт явуулсан хэргийн тоо нийт мөрдөн 
шалгах ажиллагаа явуулсан хэргийн 34.5 хувийг эзэлж байгаа.  

Шалгуур үзүүлэлт *Шүүх, Прокуророос буцсан хэргийн бүртгэл хөтлөгдсөн байх; 
*Хэргийн буцсан үндэслэлд дүгнэлт хийж,мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, үүрэг, 
даалгавар өгч, биелэлтийг хангуулсан байх.          

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: *Шүүх, прокурорын байгууллагаас нэмэлт мөрдөн байцаалтад 
буцсан хэрэгт бүртгэлээр хяналт тавьж, буцсан шалтгаан, нөхцөлийг 
тогтоосон байна.  

*Шүүх, прокуророос буцсан хэргийн шалтгааныг тогтоож, үндэслэлгүй 
тогтоолд тухай бүр санал бичих, нэмэлт ажиллагаа хийх зэргээр зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авсан байна.  

*Шүүх, прокуророос буцсан хэргийн тоо, шилжүүлсэн хэрэгт эзлэх хувь буурсан 
байна.  

*Сүүлийн хагас жилд: *Шүүх, прокурорын байгууллагаас нэмэлт мөрдөн 
байцаалтад буцсан хэрэгт бүртгэлээр хяналт тавьж, буцсан шалтгаан, 
нөхцөлийг тогтоосон байна.  

*Шүүх, прокуророос буцсан хэргийн шалтгааныг тогтоож, үндэслэлгүй 
тогтоолд тухай бүр санал бичих, нэмэлт ажиллагаа хийх зэргээр зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авсан байна.  

*Шүүх, прокуророос буцсан хэргийн тоо, шилжүүлсэн хэрэгт эзлэх хувь буурч 30.0 
хувьд хүрсэн байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.3.1.5 дугаар арга хэмжээ-Шүүхэд шилжүүлсэн, шүүхээр 
шийдвэрлүүлсэн хэргийн тоо, эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.7, 18.5, 18.6, Эрүүгийн хуууль, 
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 1.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 
бусад холбогдох хэсэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1-р улирал 2-р улирал  3-р улирал  4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Мөрдөн шалгах хэлтэс, эрхэлсэн комиссар Х.Буянтүмэн 
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Суурь түвшин 2018 онд шүүхээр нийт 84 /37.5/ эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэгдэж байсан бол 2019 
онд нийт 815 хэрэг шийдвэрлэсний 156 буюу 19.1 хувийг шүүхэд шилжүүлэх 
саналтай шийдвэрлэсэн. Энэ нь нийт шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлсэн 
хэргийн 43.5 хувийг эзэлж байна.  

Шалгуур үзүүлэлт Хэргийн нотлох баримтыг тал бүрээс нь бүрэн бодитойгоор шалгаж хянасны 
үндсэн дээр хэргийн бодит байдлыг тогтоож, шүүхэд шилжүүлсэн болон 
шийдвэрлэгдсэн хэргийн хувь өссөн байх;  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Өмнөх оны мөн үеэс ахисан байна. 

Сүүлийн хагас жилд: Шийдвэрлэсэн хэргийн дотор шүүхэд шилжүүлэх саналтай 
шилжүүлсэн хэргийн эзлэх хувь өссөн байна. 
 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.3.1.6 дугаар арга хэмжээ-Гэмт хэргийн улмаас учирсан 
хохирол, олсон орлого, нуугдмал өмч, хөрөнгийг илрүүлэх, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, 
хөрөнгийг битүүмжлэн хамгаалах арга хэмжээг авч хохирол нөхөн төлүүлэлтийг урьд оны мөн 
үеэс нэмэгдүүлэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.7, 18.5, 18.6, Эрүүгийн хуууль, 
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 1.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 
бусад холбогдох хэсэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1-р улирал 2-р улирал  3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Мөрдөн шалгах хэлтэс, эрхэлсэн комиссар Х.Буянтүмэн 

Суурь түвшин 2019 онд гэмт хэргийн улмаас 12,123,202,011,893  төгрөгийн хохирол учирснаас 
мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад  11,343,770,066 төгрөгийн хохирлыг нөхөн 
төлүүлж үл хөдлөх, хөдлөх, байр, орон сууц, автомашин, тоног төхөөрөмж зэрэг 
9,736,776,389,079 төгрөгөөр үнэлэгдэх эд хөрөнгө болон бэлэн мөнгийг 
битүүмжлэн хамгаалсан байна. Учирсан хохирлыг өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулбал, гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол 18.3 дахин, битүүмжлэн 
хамгаалсан хөрөнгө 53.9 дахин нэмэгдсэн, мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн 
төлүүлсэн хохирол 35.1 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна 

Шалгуур үзүүлэлт *Мөрдөн байцаалтын хэрэгт бүрт учирсан хохирлыг бүрэн тогтоосон байх 

*Хохирол учирсан байгууллага, иргэнийг хохирогч иргэний нэхэмжлэгчээр 
тогтоож мэдүүлэг авсан байх; 

*Хэрэг бүрт хөрөнгө хамгаалах, хязгаарлах битүүмжлэх ажиллагааг хийсэн байх; 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлсэн хохирлын 
хэмжээг 5.0 хувиар ахиулсан байна.  

Сүүлийн хагас жилд: Мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлсэн хохирлын 
хэмжээг 5,0 хувиар ахиулсан байна.  

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.3.1.7 дугаар арга хэмжээ-Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн 
шалтгаан, нөхцөлийг арилгах арга хэмжээ авахуулахаар мөрдөгчийн мэдэгдэл бичих, үр дүнг 
тооцох чиглэлээр УССГХ-тэй хамтран ажиллах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.7, 18.5, 18.6, Эрүүгийн хуууль, 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 1.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 

29.6 дугаар зүйл  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Мөрдөн шалгах хэлтэс, эрхэлсэн комиссар Х.Буянтүмэн, УССГХ, Эрхэлсэн 
комиссар Д.Дуламсүрэн  

Суурь түвшин 2019 онд гэмт хэрэг гарах болсон шалтгаан нөхцөлийг тогтоон  мөрдөгчийн 83 
мэдэгдэл бичсэн. 
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Шалгуур үзүүлэлт 

*Шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлсэн хэргийн 50-иас дээш хувьд нь гэмт 
хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгах арга хамжээ 
авахуулахаар мөрдөгчийн мэдэгдэл бичсэн байх 
*Үр дүнг УССГх-тэй хамтран тооцсон байх; 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд:  Мэгдэгдлийн mоо өссөн байх; 

*Мэдэгдлийн хариуг мэдэгдэл хүргүүлсэн хуулийн этгээдээс 100 хувь хүлээн авч, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан байх;  

Сүүлийн хагас жилд: Шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлсэн хэргийн 50-иас 
дээш хувьд нь мөрдөгчийн мэдэгдэл бичсэн байх; 

*Мэдэгдлийн хариуг мэдэгдэл хүргүүлсэн хуулийн этгээдээс 100 хувь хүлээн авч, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан байх;  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.3.1.8 дугаар арга хэмжээ-Гомдол, мэдээлэл, гэмт хэргийн 
тоо бүртгэлийг зохих журмын дагуу хөтлөх, шаардлагатай тайлан мэдээг гаргах, дүн 
шинжилгээ хийх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Статистикийн тухай хуульд зааснаар Үндэсний статистикийн хорооны 2019 
оны А/189 дүгээр тушаалаар олгосон зөвшөөрөл, АТГ-ын даргын 2020 оны А/02 
дугаар тушаалаар баталсан АТГ-т бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо бүртгэлийн 
журам, маягт, заавар 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Хариуцах нэгж Мөрдөн шалгах хэлтэс, эрхэлсэн комиссар Х.Буянтүмэн 

Суурь түвшин Гэмт хэргийн мэдээллийн цахим санг 2014 оноос үйл ажиллагаанд ашиглаж 
байгаа боловч хэрэглээний явцад зарим шаардлага хангахгүй болсон. Гэмт 
хэргийн улсын албан ёсны статистикийг АТГ, ЦЕГ, ТЕГ-ын даргын 2015 оны н 
хамтарсан тушаалын дагу цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн санд бүртгэж 
бүрдүүлж байсан. ҮСГ-аас өгсөн зөвшөөрлийн дагуу гэмт хэргийн шинжтэй 
өргөдөл, гомдол, гэмт хэргийн мэдээллийн маягт, тэдгээрийг нөхөх заавар, тоо 
бүртгэлийн журам, захиргааны статистикийн маягт зааврыг боловсруулсныг 
баталснаар 2020.01.01-ний өдрөөс шинэ цахим санг үйл ажиллагаанд 
нэвтрүүлээд байна.   

Шалгуур үзүүлэлт *Цахим санд гомдол,  мэдээллиийн үнэн зөв, бүрэн оруулсан байх; 

*Тогтоосон хугацаанд цахим сангаар дамжуулан гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, 
мэдээлэл, гэмт хэргийн тайлан, мэдээг гаргаж, ҮСХ-д хүргүүлсэн байх; 

*Мэдээ, тайланд үндэслэн сар тутамд танилцуулга, мэдээлэл бэлтгэгдэж 
танилцуулагдсан байх; 

*Мөрдөгчид санд мэдээллийг оруулах мэдлэг, чадвартай болсон байх; 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: *Санд мэдээллийг бүрэн оруулж, статистик мэдээ бүрэн гарах 
нөхцлийг хангасан байх;  

*Тогтоосон хугацаанд тайлан мэдээг гаргаж, зохих журмын дагуу ҮСХ болон эрх 
бүхий бусад байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн байх; 

Сүүлийн хагас жилд: *Санд мэдээллийг бүрэн оруулж, статистик мэдээ бүрэн 
гарах нөхцлийг хангасан байх; 

*Санд бүртгэгдсэн мэдээллэд үндэслэн шаардлагатga мэдээ, судалгаа гардаг 
болсон байх; 

  

 

 

 

---000---  
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ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
ЗОРИЛТЫН ХҮРЭХ ҮР ДҮН 

 
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ, НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН  

ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС  
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1 Авлигын эсрэг хууль тогтоомжид заасан урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх 

зорилт, чиг үүргийн хэрэгжилт хангагдана. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. 

2.1.1.1.Төрийн 
байгууллагуудын авлигын 
эсрэг үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 
хяналт тавих, дэмжлэг 
үзүүлэх, мэргэжил, арга зүйн 
удирдлагаа хангах 

Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ 

-   

2. 2.1.1.2. Авлигатай тэмцэх, 
авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх талаар идэвхтэй 
үйл ажиллагаа явуулж буй 
төрийн бус байгууллага, 
иргэний санал, санаачилгыг 
дэмжин туслах, оролцоог 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
арга хэмжээ авах 

Гэрээний  
тоо 

ТББ-10 ХХК-40 иргэн 16 
Ярилцлага 10, 

иргэн 10 
5 

3. 2.1.1.3. Авлигын эсрэг олон 
нийтийг соён гэгээрүүлэх, 
урьдчилан сэргийлэх, 
авлигад өртөх боломжийг 
багасгах талаар Зөвлөмж 
боловсруулах 

Зөвлөмжийн тоо 31   

4. 2.1.1.4. Авлига гарч болох 
нөхцөл боломж бүрдүүлсэн 
гэж үзвэл төрийн 
байгууллага, албан 
тушаалтны гаргасан 
тушаал, шийдвэр, журам, 
дүрмийг хянаж хүчингүй 
болгуулах санал 
боловсруулж эрх бүхий 
байгууллагад оруулах, ёс 
зүйн дүрмийн төсөлд санал 
өгөх 

Саналын  
тоо 

15 13 13 

Хүчингүй болгосон 
шийдвэрийн тоо 

10 - - 

5. 2.1.1.5. Албан тушаалтан 
өөрт ногдуулсан сахилгын 
шийтгэлийн талаарх 
мэдээллийг холбогдох 
этгээд болон нийтэд өөрийн 
зардлаар хүргэх арга 
хэмжээний журмыг 
хэрэгжилтийг хангах, сан 
хөтлөх 

Санд бүртгэгдсэн 
хүний тоо 

18 - - 

6. 2.1.1.6. Мөрдөгчийн 
мэдэгдэл, зөрчил 
арилгуулах мэдэгдлийн 
мөрөөр ажиллах 

Тайлангийн тоо 13 - - 

7. 2.1.1.7 Шударга байдлын 
үнэлгээ хийх 

Үнэлгээний тайлан 1 - 1 

8.  2.1.1.8 Улс төрийн хүрээн 
дэх авлигын талаарх 
төсөөллийн судалгааг 
зохион байгуулах; 

Судалгааны тайлан  1 - 1 

9. 2.1.1.9 Шүүх, хууль 
хяналтын байгууллага дахь 
авлигын талаарх 
төсөөллийн судалгааг 
зохион байгуулах; 

Судалгааны тайлан  1 - 1 
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10. 2.1.1.10 Авлигын эрсдэлийн 
үнэлгээг хөндлөнгийн 
байгууллагуудаар 
гүйцэтгүүлэх; 

Үнэлгээний тайлан 1 - 1 

11. 2.1.1.11 Авлига, албан 
тушаалын гэмт хэрэг, ашиг 
сонирхлын зөрчлийн 
шалтгаан, нөхцлийг судлах 
(7 төрлийн судалгаа зохион 
байгуулах) 

Үнэлгээний тайлан - Зорилтот 
судлагнааны 

ажлыг бусдаар 
гүйцэтгүүлж; 

тайланг үндэслэн 
зөвлөмж 

боловсруулсан 
байх; 

УССГ ажил, арга 
хэмжээг зохион 

байгуулж, үр 
дүнг тооцсон 

байх; 

12. 2.1.1.12 Шударга ёс онол, 
арга зүйн сэтгүүлийг эрхлэн 
хэвлүүлэх 

Дугаар 
- 

1 1 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2 Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасны дагуу нийтийн албан тушаалтны 
хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, хяналт тавих, ХАСУМ-ийг 
хянах,төлөвлөгөөт болон иргэн, аж ахуйн нэгж бйгууллагаас албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн 
талаар ирүүлсэн  өргөдөл, гомдол мэдээллийг хянан шалгах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.   

11. 2.2.1.1 Авлигын эсрэг хууль, 
НАНБХАСЗАСЗУСТХуулийн  
үйлчлэлд хамаарах албан 
тушаалтнуудын 2019 оны 
хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлэг /цаашид 
ХАСХОМ гэх/-ийг шинэчлэн 
бүртгэх, Монгол Улсын Их 
Хурлын сонгуульд нэр 
дэвшигчийн хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, 
мэдээлэх ажлыг улсын 
хэмжээнд зохион байгуулах, 
мэдүүлгийг баталгааны 
маягтаар, сонгуульд нэр 
дэвшигчийн хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг 
цахимаар бүртгэн авах, 
хуулийн хэрэгжилтийг 
ханган  ажиллах 

ХАСХОМ 
мэдүүлсэн албан 
тушаалтны тоо 

Улсын хэмжээнд Төрийн 
захиргааны болон 
нутгийн захиргааны нийт 
109 байгууллагын 41400 
мэдүүлэг гаргагч 
мэдүүлгээ гаргаж 
бүртгүүлэхээс хуулийн 
хугацаанд 41399 
мэдүүлэг гаргагч /цахим-
37489, цаасаар-3911/ 
буюу 99.9 хувь нь 
мэдүүлгээ хуулийн 
хугацаанд гаргаж 
баталгаажуулсан. 

Улсын хэмжээнд 
мэдүүлэг гаргавал 
зохих албан 
хаагчид 100 хувь 
мэдүүлгээ 
мэдүүлсэн байна.  

- 

12 2.2.1.2 ХАСХОМ гаргах 
хууль тогтоомжийн 
биелэлтийн талаар 
мэдээллийг хуулийн 
хугацаанд УИХ-ын 
ХЗБайнгын хороонд 
хүргүүлэх, ХОМ гаргах 
журмын биелэлтийн талаар 
олон нийтэд мэдээлэх, 
ҮАБЗ, Үндэсний 
статистистикийн хороонд 
холбогдох мэдээ, тайланг 
хүргүүлэх; 

Хуулийн хугацаанд 
ил тод болгож, 
мэдээ, тайланг 

холбогдох 
байгууллагад 

хүргүүлсэн байх; 

ХАСХОМ-ийн цахим 
системд мэдүүлгээ 
бүртгүүлсэн Төрийн 
болон нутгийн 
захиргааны нийт 36794 
албан тушаалтны 2018 
оны ХОМ-ийн хураангуйг  
тус газрын http: 
//www.xacxom.iaac.mn 
цахим хуудсанд 
нээлттэй байршуулж, 
олон нийтийг 
мэдээллээр хангаж 
байгаа. Жил бүр мэдээ, 
тайланг холбогдох 
байгууллага, албан 
тушаалтанд хүргүүлж 
байгаа. 

Хуулийн 
хугацаанд мэээ 
тайланг эрх бүхий 
байгууллага, 
албан тушаалтанд 
хүргүүлсэн байна. 
Мөн ХАСХОМ-ийн 
хураангуй 
мэдээллийг цахим 
санд хугацаанд нь 
байршуулж, олон 
нийт танилцах 
боломжийг 
бүрдүүлсэн байна.  

- 
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13 2.2.1.3  Мэдүүлгийн цахим 
системийн хөгжүүлэлтийг 
тухай бүр хийх, цахим  
мэдээллийн баазыг ашиглан 
судалгаа дүн шинжилгээ 
хийж, хяналтыг сайжруулах 

Хянагдсан 
ХАСХОМ-ийн тоо 

*Мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтийн цахим 
системийг 2012 оноос 
ашиглаж, 2016 онд 
тодорхой шинэчлэл 
хийгдсэн.  . Цахим 
систем ашиглан албан 
тушаалтнуудын 
“Орлого”-ын талаарх 
мэдээллийг 7 төрлийн 
орлогын төрлөөр 
нарийвчлан хянаж, 
хамгийн өндөр 
үзүүлэлттэй байгаа 
эхний 30 мэдүүлэг 
гаргагчийн орлогын 
судалгааг гаргасан. 

 *Цахим сангийн 
мэдээлэлд 
үндэслэн албан 
тушаалтны 
хөрөнгө, орлогын 
өсөлт бууралтад 
бүрэн дүн 
шинжилгээ хийж, 
зөрчил 
илрүүлэлтийн 
үзүүлэлт өссөн 
байна.  

*Цахим сангийн 
мэдээлэлд 
үндэслэн албан 
тушаалтны 
хөрөнгө, орлогын 
өсөлт бууралтад 
бүрэн дүн 
шинжилгээ хийж, 
зөрчил 
илрүүлэлтийн 
үзүүлэлт өссөн 
байна. 

14 2.2.2.1 Нийтийн албанд 
томилогдохоор нэр дэвшсэн 
мэдүүлэг гаргагчийн  хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийг хянаж, мэдэгдэх; 

Хянагдсан ХАСУМ-
ийн тоо 

2019 онд Нийтийн албан 
тушаалд томилогдохоор 
нэр дэвшсэн 8682 
этгээдийн ХАСУМ-ийг 
хүлээн авч, 8627  хянан 
үзэж, мэдэгдсэн. Хянан 
шалгасан мэдүүлгээс 
ашиг сонирхлын зөрчил 
үүсэж болохуйц нөхцөл 
байдлыг тогтоож, 
анхааруулсан 659, 
шаардлага 
хангаагүй 303 
мэдүүлгийг буцааж, 28 
нэр дэвшигчийг тухайн 
албан үүргийг 
хэрэгжүүлэхэд илт ашиг 
сонирхлын зөрчил үүсэх 
нөхцөл байдал бий 
болох дүгнэлтийг гаргаж 
хүргүүлсэн. 

Төрийн 
захиргааны төв 
болон орон 
нутгийн салбар 
нэгж байгууллагын  
хэмжээнд  албан 
тушаалд 
томилогдохоор 
нэр дэвшсэн нэр 
дэвшигчийн 
ХАСУМ-ийг хянаж,  
тоон мэдээлэл, 
гарсан дүгнэлтэнд 
судалгаа хийсэн 
байна.  
*Дүн шинжилгээг 
хийж, үнэлэлт 
дүгнэлт гаргах, 
дүгнэлтэд 
тулгуурлаж 
Зөвлөмж өгч, үр 
дүнг тооцсон 
байна. 

Төрийн 
захиргааны төв 
болон орон 
нутгийн салбар 
нэгж 
байгууллагын  
хэмжээнд  албан 
тушаалд 
томилогдохоор 
нэр дэвшсэн нэр 
дэвшигчийн 
ХАСУМ-ийг 
хянаж,  тоон 
мэдээлэл, 
гарсан 
дүгнэлтэнд 
судалгаа хийсэн 
байна.  
*Дүн шинжилгээг 
хийж, үнэлэлт 
дүгнэлт гаргах, 
Зөвлөмж өгч, үр 
дүнг тооцсон 
байна. 

15. 2.2.3.1 Нийтийн албанд гарч 
байгаа авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлийн 
шалтгаан, нөхцлийг тогтоож, 
дүн шинжилгээ хийх, үр дүнг 
үйл ажиллагаанд ашиглах 

Үйл ажиллагааны  
хүрээ  

Нийтийн албан 
тушаалтны давхар ажил 
эрхлэлтийн байдлыг 
хянах, хууль тогтоомж 
зөрчих асуудал байгаа 
эсэхийг судлан тогтоох 
үйл ажиллагааны 
хүрээнд төрийн бусад 
эрх бүхий 
байгууллагатай хамтран 
ажиллаж, хууль зөрчсөн 
албан тушаалтанд 
хариуцлага тооцуулж, 
зөрчлийг арилгасан. 
 

НДБайгууллагатай 
хамтран ХБЯ, 
УУХҮЯ, СЯ-нд 
зорилтот хяналт 
шалгалтын ажлыг 
зохион байгуулсан 
байна. 

ХЗДХЯ, ХНХЯ, 
БСШУЯаманд 
зорилтот хяналт 
шалгалтын 
ажлыг зохион 
байгуулсан 
байна. 

16. 2.2.4.1 Төрийн захиргааны 
болон орон нутгийн салбар, 
нэгжийн мэдүүлгийг бүртгэх, 
хадгалах эрх бүхий албан 
тушаалтны үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж, 
мэргэжлийн удирдлагаар 
хангах; 

ЭБАТ-ын судалгаа,  
сургалтын тоо  

*Нийт 1704 мэдүүлгийг 
бүртгэх, хянах, хадгалах 
эрх бүхий албан 
тушаалтан /ЭБАТ/-ын 
судалгааг шинэчлэн 
гаргасан.  
*2019 онд шинээр 
томилогдсон 178 ЭБАТ 
байгаагаас төрийн 
захиргааны төв 
байгууллагын 115,   
аймаг, орон нутгийн  
захиргааны 
байгууллагын 63 ЭБАТ 
байна. Сүүлийн 3 
жилийн байдлаар 744 

*ЭБАТ-ын 
судалгаа 
шинэчилэгдэж, 
ХАСХОМ 
бүрдүүлэх, 
хуулийн 
хэрэгжилтийг 
хангах ажиллагаа 
хуульд заасны 
дагуу явагдах 
нөхцөл бүрдсэн 
байна.  
*Сургалт зохион 
баaгуулсан байх; 

*Сургалт зохион 
байгуулсан байх; 
*Мэргэжил арга 
зүйн 
удирдлагаар 
тогтмол хангасан 
байх;  
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буюу нийт албан 
тушаалтны 43,6% нь 
өөрчлөгдсөн. Салбар, 
нэгжийн 766, мөн 21 
аймгийн 545 ЭБАТ-ыг 
сургалтад хамруулж, 
гарын авлага, 
зөвлөмжөөр хангасан 
байна. 

*Гарын авлагыг 
шинэчилж, түгээлт 
хийсэн байх; 

17. 2.2.5.1 Өргөдөл, гомдол, 
мэдээлэл хүлээн авч хянан 
шалгах, үр дүнг тооцох; 

хувь 2019 онд албан 
тушаалтны авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлийг 
шалгуулахаар хандсан 
742 өргөдөл, гомдол, 
мэдээллийг хүлээн авч 
хянасан. Өнгөрсөн оны 
мөн үетэй харьцуулахад 
70 буюу 10,4 хувиар, 
хянан шийдвэрлэсэн 
өргөдөл, гомдол 72 буюу 
11,5 хувиар өссөн. 2019 
онд 35 албан 
тушаалтанд хариуцлага 
тооцуулсан нь өмнөх 
оны мөн үетэй 
харьцуулбал 21 буюу 60 
хувиар  өссөн.  

Шийдвэрлэлтийн 
хувь өмнөх оны 
мөн үеэс өссөн 
байна.   
*Шийдвэрлэх 
хугацаа сунгах 
тохиолдлыг 30 
хувь буурсан 
байна.    
 

Шийдвэрлэлтийн 
хувь өмнөх оны 
мөн үеэс өссөн 
байна.   
*Шийдвэрлэх 
хугацаа сунгах 
тохиолдлыг 30 
хувь буурсан 
байна.    

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.3 Авлигын эсрэг хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 

тухай хуулиар харьяалуулсан хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах; 

1. 2.3.1.1 Иргэн, хуулийн 
этгээдээс ирүүлсэн гомдол, 
мэдээллийг хуулийн 
хугацаанд, хуульд заасан 
үндэслэл журмын дагуу 
бүрэн шалгаж, шийдвэрлэх;. 

Хувь 2019 онд гэмт хэргийн 
шинжтэй 894 гомдол, 
мэдээлэл бүртгэгдсэн нь 
өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад 4.2 хувиар 
өссөн үзүүлэлттэй 
байна. Гомдол, 
мэдээллийн 
шийдвэрлэлт 99.1 
хувьтай байна.  

Гомдол 
мэдээллийн 
шийдвэрлэлт 99.2 
хувьд хүрсэн 
байна.   

Гомдол 
мэдээллийн 
шийдвэрлэлтийн 
хувь өссөн 
байна.  

2. 2.3.1.2 Хуулиар 
харьяалуулсан хэргийг 
шалгах явцад илэрсэн 
авлигын гэмт хэрэгтэй 
холбоогүй хууль зөрчсөн 
бусад үйлдлийг 
шалгуулахаар эрх бүхий 
байгууллагад шилжүүлэх, 
энэ хуулийн 6.6, 7.1.7, 7.1.8-
д заасан зөрчлийг хянан 
шалгаж, эрх бүхий 
байгууллагад хүргүүлэх; 

тоо МШХ-т хүлээн авч 
шалгасан гомдол, 
мэдээллээс гэмт хэргийн 
шинжгүй боловч авлига, 
ашиг сонирхлын 
зөрчилтэй холбоотой 
гомдол, мэдээллийг 
шалгуулахаар 
холбогдох хэлтэст 
шилжүүлсэн. 

Хуулийн 
хэрэгжилт 
хангагдсан байна. 

Хуулийн 
хэрэгжилт 
хангагдсан 
байна.  

3. 2.3.1.3 Мөрдөн шалгах 
ажиллагааг хуулийн дагуу 
шуурхай явуулж, мөрдөн 
шалгах ажиллагаа явуулсан 
нийт хэргийн 62.0 хувийг 
шийдвэрлэх; 

Хувь 2019 онд хуульд заасан 
харьяаллын 1559 
үйлдэлтэй, 481 
холбогдогчтой, 1300 
хэрэгт хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалтын 
ажиллагаа явуулсан 
байна. Нийт шалгасан 
хэргийн 156 буюу 12.0 
хувийг шүүхэд 
шилжүүлэх саналтай, 
556 буюу 42.8 хувийг 
хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 
хаах саналтай, 80 буюу 
6.2 хувийг харьяаллын 
дагуу шилжүүлэх 
саналтай прокурорт 
шилжүүлж, 22 хэргийг 
нэгтгэн шалгаж, 1 
хэргийг түдгэлзүүлж, 485 

 Хэрэг бүртгэлт 
явуулсан хэргийн 
шийдвэрлэлтийн 
хувь өсч, /62.7 
байсан/ 75.0 хувьд 
хувьд, мөрдөн 
шалгах ажиллагаа 
явуулсан хэргийн 
шийдвэрлэлт /62.7 
байсан/ хүрсэн 
байх; 

Хэрэг бүртгэлт 
явуулсан 
хэргийн 
шийдвэрлэлтийн 
хувь өсч, /62.7 
байсан/ 75.0 
хувьд хувьд, 
мөрдөн шалгах 
ажиллагаа 
явуулсан 
хэргийн 
шийдвэрлэлт 
/62.7 байсан/ 
хүрсэн байх 
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хэргийн үлдэгдэл 
/37.3%/-тэй байна.  ХБ 
мөрдөн шалгах 
ажиллагаа явуулсан 
хэргийн шийдвэрлэлт 
62.7 хувьтай. Хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалт явуулсан 
хэргийн 
шийдвэрлэлтийн 
дундаж хувь 50 хувьтай 
байна.  

4. 2.3.1.4 Мөрдөн шалгах  
ажиллагааг үр дүнтэй, 
чанартай гүйцэтгэж, нотлох 
баримт дутуу, хуульд заасан 
үндэслэл журмын дагуу 
бэхжүүлээгүй гэх 
үндэслэлээр прокурор, 
шүүхээс эрүүгийн хэрэгт 
нэмэлт мөрдөн байцаалт 
явуулахаар буцсан хэрэг 
өмнөх оны мөн үеэс 
бууруулах; 

хувь 2019 онд нэмэлт нэмэлт 
мөрдөн байцаалт 
явуулсан хэргийн тоо 
нийт мөрдөн байцаалт 
явуулсан хэргийн 34.5 
хувийг эзэлж байгаа. 

Прокурор, шүүхээс 
нэмэлт мөрдөн 
байцаалтад 
буцаасан  хэрэг 
өмнөх оны мөн 
үеэс 5 хувиар 
буурсан байх; 

Прокурор, 
шүүхээс нэмэлт 
мөрдөн 
байцаалтад 
буцаасан  хэрэг 
өмнөх оны мөн 
үеэс 5 хувиар 
буурсан байх; 

5. 2.3.1.5 Шүүхэд шилжүүлсэн, 
шүүхээр шийдвэрлүүлсэн 
хэргийн тоо, эзлэх хувийг 
нэмэгдүүлэх;. 

хувь 2018 онд шүүхээр нийт 
84 /37.5/ эрүүгийн хэрэг 
шийдвэрлэгдэж байсан 
бол 2019 онд нийт 815 
хэрэг шийдвэрлэсний 
156 буюу 19.1 хувийг 
шүүхэд шилжүүлэх 
саналтай 
шийдвэрлэсэн. Энэ нь 
нийт шүүхэд шилжүүлэх 
саналтай шилжүүлсэн 
хэргийн 43.5 хувийг 
эзэлж байна.  

Өмнөх оны мөн 
үеэс ахисан байна. 

Шийдвэрлэсэн 
хэргийн дотор 
шүүхэд 
шилжүүлэх 
саналтай 
шилжүүлсэн 
хэргийн эзлэх 
хувь өссөн 
байна. 

6. 2.3.1.6 Гэмт хэргийн улмаас 
учирсан хохирол, олсон 
орлого, нуугдмал өмч, 
хөрөнгийг илрүүлэх, учирсан 
хохирлыг нөхөн төлүүлэх, 
хөрөнгийг битүүмжлэн 
хамгаалах арга хэмжээг авч 
хохирол нөхөн төлүүлэлтийг 
урьд оны мөн үеэс 
нэмэгдүүлэх; 

Хувь 2019 онд гэмт хэргийн 
улмаас 
12,123,202,011,893  
төгрөгийн хохирол 
учирснаас мөрдөн 
шалгах ажиллагааны 
явцад  11,343,770,066 
төгрөгийн хохирлыг 
нөхөн төлүүлж үл 
хөдлөх, хөдлөх, байр, 
орон сууц, автомашин, 
тоног төхөөрөмж зэрэг 
9,736,776,389,079 
төгрөгөөр үнэлэгдэх эд 
хөрөнгө болон бэлэн 
мөнгийг битүүмжлэн 
хамгаалсан байна. 
Учирсан хохирлыг өмнөх 
оны мөн үетэй 
харьцуулбал, гэмт 
хэргийн улмаас учирсан 
хохирол 18.3 дахин, 
битүүмжлэн хамгаалсан 
хөрөнгө 53.9 дахин 
нэмэгдсэн, мөрдөн 
байцаалтын шатанд 
нөхөн төлүүлсэн 
хохирол 35.1 хувиар 
буурсан үзүүлэлттэй 
байна 

Мөрдөн 
байцаалтын 
шатанд нөхөн 
төлүүлсэн 
хохирлын хэмжээг 
5.0 хувиар 
ахиулсан байна.  

Мөрдөн 
байцаалтын 
шатанд нөхөн 
төлүүлсэн 
хохирлын 
хэмжээг 5.0  
хувиар ахиулсан 
байна.  

7. 2.3.1.7 Гэмт хэрэг гарахад 
нөлөөлсөн шалтгаан, 
нөхцөлийг арилгах арга 
хэмжээ авахуулахаар 
мөрдөгчийн мэдэгдэл бичих, 

Хувь 2019 онд гэмт хэрэг 
гарах болсон шалтгаан, 
нөхцөлийг тогтоон  
мөрдөгчийн 83 мэдэгдэл 
бичсэн. 

*Мэгдэгдлийн тоо 
өссөн байх; 

*Мэдэгдлийн 
хариуг мэдэгдэл 

*Шүүхэд 
шилжүүлэх 
саналтай 
шилжүүлсэн 
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Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан 

үр дүнг тооцох чиглэлээр 
УССГХ-тэй хамтран 
ажиллах; 

хүргүүлсэн 
хуулийн этгээдээс 
100 хувь хүлээн 
авч, урьдчилан 
сэргийлэх арга 
хэмжээ авсан 
байх;  

хэргийн 50-иас 
дээш хувьд нь 
мөрдөгчийн 
мэдэгдэл 
бичсэн байх; 

*Мэдэгдлийн 
хариуг 
мэдэгдэл 
хүргүүлсэн 
хуулийн 
этгээдээс 100 
хувь хүлээн 
авч, урьдчилан 
сэргийлэх арга 
хэмжээ авсан 
байх;  
 

8. 2.3.1.8 Гомдол, мэдээлэл, 
гэмт хэргийн тоо бүртгэлийг 
зохих журмын дагуу хөтлөх, 
шаардлагатай тайлан 
мэдээг гаргах, дүн 
шинжилгээ хийх; 

Тайлан мэдээний 
тоо 

Гэмт хэргийн 
мэдээллийн цахим санг 
2014 оноос үйл 
ажиллагаанд ашиглаж 
байгаа боловч 
хэрэглээний явцад 
зарим шаардлага 
хангахгүй болсон. Гэмт 
хэргийн улсын албан 
ёсны статистикийг АТГ, 
ЦЕГ, ТЕГ-ын даргын 
2015 оны хамтарсан 
тушаалын дагуу ЦБ-ын 
мэдээллийн санд 
бүртгэж бүрдүүлж 
байсан. ҮСГ-аас өгсөн 
зөвшөөрлийн дагуу гэмт 
хэргийн шинжтэй 
өргөдөл, гомдол, гэмт 
хэргийн мэдээллийн 
маягт, нөхөх заавар, тоо 
бүртгэлийн журам, 
захиргааны 
статистикийн маягт 
зааврыг боловсруулсныг 
баталснаар 2020.01.01-
ний өдрөөс шинэ цахим 
санг үйл ажиллагаанд 
нэвтрүүлээд байна. 

*Санд мэдээллийг 
бүрэн оруулж, 
статистик мэдээ 
бүрэн гарах 
нөхцлийг хангасан 
байх;  
*Тогтоосон 
хугацаанд тайлан 
мэдээг гаргаж, 
зохих журмын 
дагуу ҮСХ болон 
эрх бүхий бусад 
байгууллага, 
албан тушаалтанд 
хүргүүлсэн байх; 

*Санд 
мэдээллийг 
бүрэн оруулж, 
статистик мэдээ 
бүрэн гарах 
нөхцлийг 
хангасан байх; 
*Санд 
бүртгэгдсэн 
мэдээллэд 
үндэслэн 
шаардлагатaй 
мэдээ, судалгаа 
үндэслэл бүхий  
гардаг болсон 
байх; 
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтууд 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах 11 

2. Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг 
арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх 

3 

3. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх 1 

4. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах 6 

5. Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх, 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах 

6 

6. Байгууллагын болон албан хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах 9 

7. Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах 

14 

Нийт 50 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх; 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.1 дүгээр арга хэмжээ-Хүний нөөцийн програмыг үйл 
ажиллагаанд нэвтрүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 23.1.4, 23.1.6, 23.1.10 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал  4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Байгууллагын төсөвт тусгагдсан хэмжээгээр 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням, АБХШНА, Ахлах комиссар 
Т.Энхболд  

Суурь түвшин Хүний нөөцийн програм хангамж байхгүй, судалгааг тухай бүр хувийн хэрэг болон 
бусад эх сурвалжаас түүвэр маягаар хийж байгаа. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Хүний нөөцийн програм хангамж боловсруулах хэрэгцээ, шаардлагыг 
тодорхойлсон байх 
*Програмын ажлын даалгавар боловсрогдсон байх; 
*Програмын туршилт хийгдэж, үйл ажиллагаанд нэвтэрсэн байх; 
*Хөгжүүлэлт хийгдэж, албан хаагчтай холбоотой мэдээ, мэдээлэл бүрэн орж, 
судалгааг бүх төрлөөр гаргах авах, үйл ажиллагаанд ашиглах боломж бүрдсэн 
байх;   

Хүрэх түвшин 1 дүгээр улиралд: *Хүний нөөцийн програм хангамж боловсруулах хэрэгцээ, 
шаардлагыг тодорхойлсон байна. 
*Програмын ажлын даалгавар боловсрогдсон байна.  
*Програмын туршилт хийгдэж, үйл ажиллагаанд нэвтэрсэн байна.   

2-4 дүгээр улиралд: *Програмын хөгжүүлэлт хийгдэж, албан хаагчтай холбоотой 
мэдээ, мэдээлэл бүрэн орж, судалгааг бүх төрлөөр гарах авах, үйл ажиллагаанд 
ашиглах боломж бүрдсэн байна.  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.2 дугаар арга хэмжээ-Албан хаагчдын нийгмийн хамгааллын 
хөтөлбөрийг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулах, хэрэгжүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 23.1.4, 23.1.6, Төрийн албаын тухай хууль, 55 дугаар зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Байгууллагын төсөвт тусгагдсан хэмжээгээр 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 

Суурь түвшин Албан хаагчдын нийгмийн хамгааллын хөтөлбөр 2015 онд батлагдсан боловч 
үйлчлэх хугацаа дуусгавар болсон. Албан хаагчдад орон сууц худалдан авахад 
дэмжлэг үзүүлэх журам үйлчилж байгаа. Гэвч бодлогын хэмжээнд хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг баримтжуулах шаардлагатай байгаа.   

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Албан хаагчдын нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийг боловсруулах судалгаа 
хийгдсэн байх; 
*Хөтөлбөрийн төсөл боловсрогдсон байх; 
*Хэлэлцүүлсэн байх; 
*Хөтөлбөр батлагдаж, сурталчилгааны ажил зохион байгуулагдсан байх;   

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: *Албан хаагчдын нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийг 
боловсруулах судалгаа хийгдсэн байх; 
*Хөтөлбөрийн төсөл боловсрогдсон байх; 
*Хэлэлцүүлсэн байх; 
*Хөтөлбөр батлагдаж, сурталчилгааны ажил зохион байгуулагдсан байх;   

Сүүлийн хагас жилд: *Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханагх ажил, арга хэмжээг 
төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлсэн байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.3 дугаар арга хэмжээ-Албан хаагчдын ур чадвар, 
мэргэшлийн түвшинг дээшлүүлэх 2020 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион 
байгуулах, албан хаагч өөрийгөө хөгжүүлэх санал, санаачлагыг дэмжих; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

 

Авлигын эсрэг хуулийн 23.1.4, 23.1.6 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Байгууллагын төсөвт тусгагдсан хэмжээгээр 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 

Суурь түвшин Албан хаагчдын ур чадвар, мэргэшлийн түвшинг дээшлүүлэх сургалтын 
төлөвлөгөөний дагуу жил тутамд сургалт зохион байгуулагддаг. Удирдлагын 
академид төрийн албан хаагчдын сургалт тогтмол зохион байгуулагдах болсон.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Сургалт төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдсан байх; 

Хүрэх түвшин 1 дүгээр улиралд *Албан хаагчдын ур чадвар, мэргэшлийн түвшинг дээшлүүлэх 
2020 оны сургалтын төлөвлөгөө батлагдсан байх; 

1-4 дүгээр улиралд Төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгуулагдаж, албан 
хаагчид байгууллагын болон бусад хэрэгцээт сургалтад хамрагдан суралцсан 
байх, албан хаагчаас мэргэжлийн мэдлэг, боловсролын зэргээ ахиулах сургалтад 
хамрагдах санал санаачлагыг дэмжиж шийдвэрийг албажуулсан байна. 

   
 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.4 дүгээр арга хэмжээ-Албан хаагчдын дунд биеийн тамир, 
спортын арга хэмжээг зохион байгуулах;  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 23.1.4, 23.1.6 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Байгууллагын төсөвт тусгагдсан хэмжээгээр 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 

Суурь түвшин Албан хаагчдын дунд биеийн тамир, спортын арга хэмжээг зохион байгуулж ирсэн.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Төлөвлөгөө батлагдсан байх; 
*Спортын уралдаан, тэмцээнийг зохион байгуулсан байх; 
*Бусад байгууллагуудаас зохион байгуулж байгаа тэмцээн уралдаанд оролцсон 
байх; 

Хүрэх түвшин 1 дүгээр улиралд *Төлөвлөгөө батлагдсан байх; 
1-4 дүгээр улиралд *Спортын уралдаан, тэмцээнийг зохион байгуулсан байх; 
*Бусад байгууллагуудаас зохион байгуулж байгаа тэмцээн уралдаанд оролцсон 
байх; 

   
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.5 дугаар арга хэмжээ-Төрийн албаны стандартын 
удирдлагын хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн бусад ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 23.1.4, 23.1.6, Төрийн албаны тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал  
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал  4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-Байгууллагын дотоод журам, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай 
хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, хөтөлбөр, журамд заасан тусламж, 
дэмжлэг, хөнгөлөлт үзүүлэх, шагнал урамшил олгох  гэх зэрэг үйл ажиллагаанд 
зарцуулах хөрөнгө /заасан хэмжээгээр/, байгууллагын төсөвт тусгаснаар,  

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 

Суурь түвшин Төрийн албаны тухай хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу зохих арга хэмжээг 
хэрэгжүүлж ирсэн. Төрийн албаны тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ 
батлагдснаар зарим бүртгэл, судалгааг шинэчлэх, шинээр боловсруулах 
шаардлагатай байгаа.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Албан хаагчидтай холбоотой бүх төрлийн судалгаа хийгдэж, эрх бүхий 
байгууллагад шардлагатай мэдээ, судалгаа хүргэгдсэн байх; 
*Албан хаагчийн төрийн алба хаах болон хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой 
асуудал зохих журмын дагуу  шийдвэрлэгдэж, албан хаагчийн эрх ашиг 
хамгаалагдсан байх;  
*Зохих бүртгэл хөтлөгдсөн, хувийн хэрэгт баяжилт хийгдсэн байх;   
*Стандартын удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах бусад ажил, арга хэмжээг 
зохих журмын дагуу хэрэгжүүлсэн байх; 

Хүрэх түвшин 

*Албан хаагчдыг албан тушаалд томилох, чөлөөлөх, хүний нөөцийн судалгаа, 
сонгон шалгаруулалт зохих журмын дагуу явагдсан байна.  
*Албан хаагчдын болон иргэдийн өргөдөл, гомдлыг зохих журмын дагуу 
шийдвэрлэгдсэн байна.  
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*Төрийн болон бусад, яам агентлаг, бусад байгууллагын болон АТГ-ын шагналд 
албан хаагчдыг тодорхойлох, нэр дэвшүүлэх ажлыг хариуцан гүйцэтгэх; 
*Хариуцлага ногдуулсан албан хаагчдын нэгдсэн бүртгэл хөтлөх; 
*Төрийн албаны болон хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой шийдвэрүүд зохих 
журмын дагуу албажсан байна. /тусламж дэмжлэг үзүүлсэн, тусламж, дэмжлэг, 
хөнгөлөлт үзүүлсэн албан хаагчдын, төрийн болон цэргийн алба хаасан хугацааны, 
сургалтад хамрагдсан гэх зэрэг/ 
*Албан хаагчийн нөөцийн бүртгэлийг зохих журмын дагуу хөтөлсөн байх; 
*Албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журмын хэрэгжилт хангагдсан байна. 
*Төрийн албаны зөвлөлд албан хаагчийн хөдөлгөөний мэдээ зохих журмын дагуу 
хугацаандаа хүргэгдсэн байна.  
*Бусад судалгаа бүрэн хийгдсэн, үйл ажиллагаанд ашиглах боломж бүрдсэн байна.  
*Хүний  нөөц, сургалтын чиглэлээр хэлтэс, албадад зөвлөмж, мэдээллийг 
хүргүүлсэн байна.  
*Албан хаагчдын хувийн хэргийн бүрдлийг хангах, архивт шилжүүлэх 
шаардлагатай хувийн хэргийг зохих журмын дагуу жил тутамд архивт 
шилжүүлсэн байна.  
*Хүний нөөц, хүний нөөцийн хөгжил, нийгмийн хамгаааллын талаарх 
шаардлагатай мэдээлэл бэлтгэх, эрх бүхий албан тушаалтныг тухай бүр 
мэдээллээр хангасан байна.  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.6 дугаар арга хэмжээ-Байгууллагын дотоод зохион 
байгуулалтын ажлыг хариуцан гүйцэтгэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1.1, Хэлтэс, албадын үйл 
ажиллагааны уялдааг хангаж дотоод зохион байгуулалтыг хариуцан гүйцэтгэх 
Тамгын хэлтсийн чиг үүрэг  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням  

Суурь түвшин Хэлтэс, албадын үйл ажиллагааны уялдааг хангаж дотоод зохион байгулалтыг 
хариуцан гүйцэтгэх Тамгын хэлтсийн чиг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа.  

Шалгуур үзүүлэлт *Байгууллагын дотоод ажлыг хариуцан гүйцэтгэсэн байх; 
*Зөрчил дутагдал гаргаагүй байна.  

Хүрэх түвшин *Дотоод мэдээллийн цаг тогтмолжсон байна. 
*Хэлтэс, албад шардлагатай мэдээ, мэдээллээр тухай бүр хангагдсан байна. 
*Хэлтсийн болон байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж, 
гүйцэтгэлийг тухай бүр зохих журмын дагуу гаргаж, хяналт үнэлгээ хийсэн 
байх, зөвлөмжийг хэлтэс, албадад хүргүүлсэн байна. 
*Даргын зөвлөлийн болон шуурхай зөвлөгөөн, байгууллагын удирдлага, зохион 
байгуулалтын хүрээнд хийгдэж байгаа хурал, зөвлөгөөний бэлтгэл ажлыг 
хангаж, явцыг болон шийдвэрийг зохих журмын дагуу албажуулсан байна. 
*Шийдвэр болон үүрэг даалгаврын гүйцэтгэлийг нэгтгэн боловсруулж, авах 
арга хэмжээний санал танилцуулж шийдвэрлүүлж байна. 
*Байгууллагын танилцуулга болон бусад шаардлагатай танилцуулга, 
мэдээллийг нэгтгэн боловсруулсан байна. 
*УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрээр батлагдсан бодлогын баримт 
бичгийн гүйцэтгэлийг нэгтгэн боловсруулах, эрх бүхий байгууллагад зохих 
журмын дагуу хүргүүлсэн байна.  
*Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн улсын үзлэгээс өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах 
төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг зохион байгуулж дүгнэсэн байна.  
*Тухайн жилд үүсч хөтлөгдсөн баримтуудыг эмхэлж Хөтлөх хэргийн нэрийн 
жагсаалтын дагуу архивт шилжүүлсэн байна.  

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1.7. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
 

Эрх зүйн акт: Архивын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар, Төрийн 
албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар, Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт холбогдох бусад эрхийн акт   
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.7 дугаар арга хэмжээ-Байгууллагын архивыг бүрдүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хууль, Архивын тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Байгууллагын төсөвт тусгагдсан хэмжээгээр 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 

Суурь түвшин Архивын баримтыг нэгжээс хүлээн авч бүрдүүлэлт хийж байгаа боловч  
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Шалгуур 
үзүүлэлт 

* Архивын жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулан биелэлт, жилийн 
ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй арга хэмжээний биелэлтийн талаар тайлан 
гаргасан байх;  
*Архивын хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу хэлтэс, албадаас эмхлэн 
цэгцлэгдсэн баримтуудыг хүлээн авсан байх; 
*Тухайн жилд зохион бүрдүүлсэн баримтуудыг бүрдүүлж, нэгж үүсгэн архивт 
шилжүүлсэн байдлыг шалгаж, зөрчил дутагдлыг арилгах арга хэмжээ авсан байх; 
*Архивт хүлээн авсан баримтад тоо бүртгэлийн үндсэн болон туслах баримт 
бичиг хөтөлсөн байх; 
*Байгууллагын удирдлага, хэлтэс, албад, бусад этгээдийг архивын мэдээллээр 
хангасан байх; 
*Байгууллага, иргэдийн хүсэлтээр архивын лавлагаа олгосон байх; 
*2019 онд үүсч хөтлөгдсөн баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн байх; 
*Архивын ажлын талаар аргазүйн туслалцаа үзүүлсэн байх; 
*Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг боловсруулж батлуулсан байх; 
*Баримтын үнэ цэнийг нягтлан шалгах, байнгын хадгалалтанд баримт сонгох 
болон шилжүүлэхэд бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах зорилго бүхий байгууллагын 
дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс /ББНШК/-ын хуралдааны нарийн 
бичгийн даргын хувьд хуралдааны бэлтгэл ажлыг хангах, гарсан шийдвэр, үйл 
явцыг албажуулж, бүртгэл хөтөлсөн байх; 
*Хадгаламжийн санд баримтуудыг зохих журмын дагуу байршуулсан байх; 
*Баримтын хадгалалтын горимд хяналт тавьж, шаардлага хангуулах арга хэмжээ 
авсан байх; 
*Хадгаламжийн нэгжийн тоо бүртгэл хөтөлсөн байх;  
*Тухайн жилд Төв архивт шилжүүлбэл зохих баримтуудын жагсаалт гарган 
бүрдлийг хангаж шилжүүлсэн байх; 

Хүрэх түвшин 1 дүгээр улиралд *Архивын хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу хэлтэс, 
албадаас эмхлэн цэгцлэгдсэн баримтуудыг хүлээн авсан байна. 
*Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг боловсруулж батлуулсан байна.  
*2019 онд үүсч хөтлөгдсөн баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн байна. 
*Архивын жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулан хэрэгжилтийг 
хангасан байх; биелэлт, жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй арга 
хэмжээний биелэлтийн талаар тайлан гаргасан байна.  

2 дугаар улиралд *Тухайн жилд зохион бүрдүүлсэн баримтуудыг бүрдүүлж, нэгж 
үүсгэн архивт шилжүүлсэн байдлыг шалгаж, зөрчил дутагдлыг арилгах арга 
хэмжээ авсан байна.  
*2019 онд үүсч хөтлөгдсөн баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн байна.  
*Баримтын үнэ цэнийг нягтлан шалгах, байнгын хадгалалтанд баримт сонгох 
болон шилжүүлэхэд бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах зорилго бүхий байгууллагын 
дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс /ББНШК/-ын хуралдааны нарийн 
бичгийн даргын хувьд хуралдааны бэлтгэл ажлыг хангах, гарсан шийдвэр, үйл 
явцыг албажуулж, бүртгэл хөтөлсөн байна. /жилд 2 удаа/ 
*Архивын жилийн ажлын төлөвлөгөө хэрэгжилтийг хангасан байна.  
*Тухайн жилд Төв архивт шилжүүлбэл зохих баримтуудын жагсаалт гарган 
бүрдлийг хангаж шилжүүлсэн байна.  

 
1-4 дүгээр улиралд Байгууллагын удирдлага, хэлтэс, албад, бусад этгээдийг 
архивын мэдээллээр хангасан байна.  
*Байгууллага, иргэдийн хүсэлтээр архивын лавлагаа олгосон байна. 
*Баримтын хадгалалтын горимд хяналт тавьж, шаардлага хангуулах арга хэмжээ 
авсан байна. 
*Хадгаламжийн нэгжийн тоо бүртгэл хөтөлсөн байна.  
*Архивт хүлээн авсан баримтад тоо бүртгэлийн үндсэн болон туслах баримт 
бичиг хөтөлсөн байна. 
*Архивын ажлын талаар аргазүйн туслалцаа үзүүлсэн байна. 
*Хадгаламжийн санд баримтуудыг зохих журмын дагуу байршуулсан байна.  

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.8 дугаар арга хэмжээ-Хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх 
хадгалах журам”-ын хэрэгжилтийг хангах 

 
Төлөвлөлтийн 

уялдаа: 

Архивын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Байгууллагын архивын 
ажлын үндсэн заавар, Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар, 
Хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх хадгалах журам”, Албан хэрэг хөтлөлтийн 
стандарт холбогдох бусад эрхийн акт   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 

Суурь түвшин Хэвлэмэл хуудсыг архивын ажилтан түгээх тооцоо нийлэх ажлыг хариуцаж 
байгаа.   
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Шалгуур үзүүлэлт *Хэвлэмэл хуудасны бүртгэлийг зохих журмын дагуу хөтөлсөн байх;  
*Хэвлэмэл хуудсыг зохих журмын дагуу хадгалж, зарцуулалт, устгалын 
бүртгэлийг хөтөлсөн байх; 
*Хэвлэмэл хуудасны зарцуулалтын мэдээг зохих журмын дагуу хагас, бүтэн 
жилээр тайлагнаж, санхүүтэй тооцоо нийлсэн байхх; 
*Зөрчил дутагдал гаргаагүй байх; 

Хүрэх түвшин 
*Хэвлэмэл хуудасны бүртгэл, тооцоо, захиалга зохих журмын дагуу хийгдсэн 
байна.  

  
№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.9 дүгээр арга хэмжээ-Байгууллагын албан хэрэг 
хөтлөлтийг Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар, Албан хэрэг хөтлөлтийн 
стандарт холбогдох бусад эрхийн актын дагуу хөтлөх, хариуцан ажиллах;   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар, Төрийн албан хэрэг 
хөтлөлтийн үндсэн заавар, Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, Авлигатай 
тэмцэх газрын хөдөлмөрййн дотоод журам болон холбогдох бусад эрхийн акт   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 

Суурь түвшин Албан бичиг, өрөгдөл, гомдлыг хүлээн авах, бүртгэх, түгээх архивлах ажил 
хийгдэж байгаа боловч хяналтыг сайжруулах шаардлагатай байгаа. .  

Шалгуур үзүүлэлт *Байгууллагад ирсэн баримт бичгийг хүлээн авах, ангилах, бүртгэх, холбогдох 
ажилтанд шилжүүлэх ажлыг хариуцан гүйцэтгэсэн байх; 
*Явуулах баримт бичгийг хүлээн авч, бүрдлийг шалгах, бүртгэх, дугтуйлах, 
хаяглах, илгээх ажлыг хариуцан гүйцэтгэсэн байх;  
*Баримт бичгээр тавьсан асуудлын шийдвэрлэлтийн явцад хяналт тавих, үр 
дүнг удирдлагад мэдээлэх, шийдвэрлэх хугацаа хэтэрсэн баримт бичиг, өргөдөл 
гомдлын мэдээг тогтмол гаргасан байх; 
*Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүсч хөтлөгдсөн баримт бичиг, мэдээллийг 
ангилах, төрөлжүүлэх, мэдээллийн санд оруулах ажлыг зохион байгуулсан байх; 
*Иргэдийн болон албан хаагчдын гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч бүртгэх, 
шийдвэрлэлтэд хяналт тавих, мэдээ, тайлан гаргах ажлыг зохион байгуулах; 
*Бичиг хэрэгт төвлөрөн хадгалагдаж буй баримт бичгийг дараа оны эхэнд 
ангилан төрөлжүүлж, хэрэг бүрдүүлэх, байнга хадгалах баримт бичигт архив 
зүйн боловсруулалт хийж, байгууллагын архивт шилжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулсан байх; 
*Зохион байгуулалтын нэгжүүдийн албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичигтэй 
ажиллах ажиллагаанд хяналт тавих, арга зүйн удирдлагаар хангах; 
*Баримт бичгийн эргэлтийн нийт тоо хэмжээ, өөрчлөлт, хөдөлгөөнийг 
нэгтгэн, хагас, бүтэн жилээр танилцуулсан байх; 
*Байгууллагын хэмжээнд ирсэн хугацаатай албан бичиг, өргөдөл, гомдолд 
бүртгэл-хяналтын картаар нийтэд нь хяналт тавьж, шийдвэрлэлтийн мэдээг 
хэлтсийн даргад 7 хоног тутамд, нэгдсэн дүнг сард нэгээс доошгүй удаа 
байгууллагын хэмжээнд гаргаж танилцуулсан байх;  

Хүрэх түвшин 
*”Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”-ын хэрэгжилт бүрэн хангадсан 
байна. 
*Зөрчил дутагдал гаргаагүй байна.  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.10 дугаар арга хэмжээ-Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн 
үндсэн заавар, Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт холбогдох бусад эрхийн актын дагуу 
удтирдлагын шийдвэрийг албажуулах, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах;   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар, Төрийн албан хэрэг 
хөтлөлтийн үндсэн заавар, Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, Тамга, 
тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар 
Авлигатай тэмцэх газрын хөдөлмөрийн дотоод журам болон холбогдох бусад 
эрхийн акт   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 

Суурь түвшин -Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн зааврын дагуу үйл ажиллагааг эрхлэн 
гүйцэтгэж байгаа. 
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Шалгуур үзүүлэлт *Удирдлагын үйл ажиллагаанд ашиглаж буй баримт бичгийг зохих журам, 
стандартын дагуу хөтөлж, бүрдүүлсэн байна. 

*Цахим баримтыг холбогдох программ хангамж, техник хэрэгслийг ашиглан 
боловсруулсан байх; 

*Байгууллагын үйл ажиллагааны холбогдолтой баримт бичгийг 
боловсруулах, зохион бүрдүүлэх, ёсчлохдоо албан хэрэг хөтлөлтийн цуврал 
стандартад тодорхойлсон техникийн шаардлагуудыг мөрдлөг болгосон 
байх; 

*Албан бичгийн хэл найруулга,  үг хэлллэг зохих журмын дагуу, мөн зөв бичих 
дүрмийн дагуу бичигдэж, албан бичгийн стандартад бүрэн нийцсэн байх; 

*Удирдлагын баримт бичгийг зохион бүрдүүлэхдээ  холбогдох хэлтэс, нэгж, 
албан тушаалтнуудаас виз авч, шаардлагатай тохиолдолд танилцуулга 
хийж хавсаргасан эсэхийг хянаж бүрдлийг бүрэн хангасан байх; 

*Батлагдсан тушаал, бусад захирамжлалын баримт бичгийг бүртгэн, хувилж 
олшруулан холбогдох хэлтэс, албад, албан хаагчид шуурхай хүргүүлж бүртгэл 
хөтөлсөн байх;  

*Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны талаар гарсан тушаалд оны эхнээс 
нэгдсэн дугаар өгч, холбогдох албан тушаалтанд  хүргүүлэн төвлөрсөн 
журмаар бүртгэл хөтөлсөн байх; 

*Баримт бичгийг компьютерт боловсруулах, компьютерийн санамжид 

баримт бичгийг эмх цэгцтэй хадгалах, ашиглах талаарх журмын хэрэгжилт 
хангагдсан байх;  

*Гэрээг дугаарлах, бүртгэх журмыг хангуулж, бүртгэл хөтөлсөн байх; 

*Хэлтэс, албад, албан хаагчдад албан хэрэг хөтлөлтийн талаар аргазүйн 
зөвлөгөө өгсөн байх; 

*Тухайн жилд үүсч хөтлөгдсөн баримтуудыг эмхлэн архивт зохих журмын 
дагуу шилжүүлсэн байх;  

*”Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх 
заавар”-ын хэрэгжүүлсэн байх; 

*Тамгын хэлтсийн даргын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх; 

Хүрэх түвшин 

*Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар” болон бусад эрхийн актын 
хэрэгжилт бүрэн хангагдсан байна. 

*Зөрчил дутагдал гаргаагүй байна.  
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.11 дүгээр арга хэмжээ-Удирдлагын хүчин төгөлдөр 

баримт бичгийг байгууллага, албан тушаалтан, иргэдэд хүргэх, хүлээн авах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Албан хэрэг хөтлөлтийн заавар, Авлигатай тэмцэх газрын албан бичиг хүргэх 
журам    

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 

Суурь түвшин Удирдлагын хүчин төгөлдөр баримт бичгийг байгууллага, албан тушаалтан, 
иргэдэд хүргэх, бусад байгууллагаас хүлээн авах ажиллагаа журмын дагуу 
явагдаж байгаа.  

Шалгуур үзүүлэлт *Байгууллагаас бусад байгуулага, иргэн, албан тушаалтанд хүргүүлэх баримт 
бичгийг журмын дагуу хүлээн авсан байх;  

*Баримт бичгийг байгууллага, иргэн, албан тушаалтанд хүлээлгэн өгч, 
баримтжуулсан байх; 

*Бусад байгууллага, албан тушаалтнаас  албан бичиг, баримтыг хүлээн авч, 
бичиг хэргийн ажилтанд журмын дагуу хүлээлгэн өгсөн байх; 

*Байгууллагын хэвлэл захиалгыг зохих журмын дагуу хариуцан ажилласан байх; 
 

Хүрэх түвшин Журмын хэрэгжилт хангагдаж, зөрчил, дутагдал гараагүй байх; 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2. Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг 

арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх; 
 

Эрх зүйн акт: Авлигын эсрэг хууль,  Төрийн албаны тухай хууль, Хууль тогтоомжийн тухай хууль 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1 дүгээр арга хэмжээ-Байгууллагын үйл ажиллагааг 
зохицуулж байгаа эрх зүйн актуудыг боловсронгуй болгох, холбогдох хууль, хуулийн 
давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах чиглэлээр санал боловсруулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 23.1.1, 23.1.4, 23.1.6 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Хууль тогтоомжийн тухай 
хуульд заасан судалгааг гэрээт ажлын төсвөөс санхүүжүүлнэ.  

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням  

Суурь түвшин Байгууллагын үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа эрхийн актууд /2007-2017/-д 
кодификаци хийж, шаардлагатай эрхийн актуудыг боловсруулж, нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулж баталсан. Байгууллагын бүтэц, орон тоо шинэчлэгдсэн, 
байгууллагын стратеги төлөвлөгөө батлагдсантай холбогдуулан эрхийн 
акт боловсруулах, шинэчлэн найруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага 
бий болсон.   

Шалгуур үзүүлэлт *Эрхийн акт, нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл боловсрогдсон байх; 
*Төслийг хэлтэс, албад, албан хаагчдад танилцуулж, санал авсан байх; 
*Төсөл албажиж, үйл ажиллагаанд мөрдөгдсөн байх;  
*Албан хаагчдад танилцуулж, үйл ажиллагаанд мөрдөх боломжийг бүрдүүлсэн 
байх; 
*Эрхийн актуудын цахим сан үүсгэж, албан хаагчид ашиглах боломжийг 
бүрдүүлсэн байх; 
*Хууль тогтоомжийн тухай хуульд зааснаар хэм хэмжээ тогтоосон 
захриргааны актыг улсын нэгдсэн бүртгүүлэх арга хэмжээ авсан байх;  
*Хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах талаарх саналыг боловсруулах, санал 
авах, нэгтгэн боловсруулах, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, судалгаа 
хийлгэх зэрэг ажлыг хариуцан гүйцэтгэх; 

Хүрэх түвшин 
*Эрхийн акт, нэмэлт өөрчлөлт батлагдаж, үйл ажиллагаанд мөрдөгдсөн 
байна.  
*Эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд санал уламжлагдсан байна.  

 
№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.2 дугаар арга хэмжээ-Хариуцагчийн төлөөллийг шүүх 
болон бусад байгууллагад хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1.1, Захиргааны ерөнхий хууль, 
Иргэний хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Иргэний 
хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай 
хууль, Прокурорын тухай хууль болон бусад хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням  

Суурь түвшин Холбогдох хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хариуцагчаас өгсөн 
итгэмжлэлийн үндсэн дээр төлөөллийг хэрэгжүүлж байгаа.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Хариуцагчийн төлөөллийг хэрэгжүүлсэн байх; 
*Төлөөлөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан шүүхэд болон бусад эрх бүхий 
байгууллагад хүргүүлэх нэхэмжлэл, гомдол, тайлбар, нотлох баримтын хууль 
зүйн үндэслэлийг боловсруулах, журмын дагуу хүргүүлсэн байх; 
*Шүүхээр болон бусад эрх бүхий байгуууллагаас шийдвэрлэсэн хэрэг, маргаан 
бусад үйл ажиллагааны мэдээллээр сан үүсгэх, баримт материалыг эмхлэн 
архивын нэгж үүсгэх, албан хаагчдын хувийн хэрэгт шаардлагатай 
баримтуудаар баяжилт хийсэн байх;  
*Шийдвэрлэсэн хэрэг маргаантай холбогдуулан зөвлөмж боловсруулан хэлтэс, 
албадад хүргүүлсэн байх; 
*Хуульд заасан журмын дагуу төрийн байгууллагын хүсэлтийг эрх бүхий 
байгууллагад хүргүүлсэн байх; 

Хүрэх түвшин 
*Шүүх болон төрийн бусад байгууллагд төлөөлөл хэрэгжүүлсэн байх; 
*Мэдээллийн сан бүрдсэн байх;  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.3 дугаар арга хэмжээ-Хууль эрх зүйн болон арга зүйн 
зөвлөгөө өгөх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1.1, Хууль, хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх, хэлтэс, албадын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням  

Суурь түвшин Захиргааны ерөнхий хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу тушаал, бусад эрхийн 
акт, мөн гэрээний эрх зүйн үндэслэлийг хянаж байгаа. Цаашид хэлтэс, албад, 
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албан хаагчдад гэрээ болон тушаалаар хязгаарлахгүйгээр бусад холбогдох 
чиглэлээр заавар, зөвлөмж өгөх шаардлагатай байгаа болно.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Заавар зөвлөмж, арга зүйн туслалцааг улирал тутамд боловсруулж хүргүүлсэн 
байх; 
*Шалган зааварлах, зөвлөх удирдамж, төлөвлөгөө батлагдаж гүйцэтгэл 
хангагдсан байх; 
*Захиргааны ерөнхий хуульд заасан шаардлага хангуулах арга хэмжээ авсан байх; 
*МШХ-т хамаарах гэрээний эх бэлтгэх, бусад хэлтэс, албадаас байгуулах 
гэрээний эрх зүйн үндэслэлийг хянаж, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, шаардлагад 
нийцүүлэх арга хэмжээ авсан байх; 

Хүрэх түвшин 

*Захиргааны акт, захиргааны болон бусад гэрээ хууль тогтоомжид нийцсэн 
байна.  
*Хэлтэс, албадын үйл ажиллагаа хууль тогтоомжид нийцэж явагдахад дэмжлэг 
үзүүлсэн байна.  

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх; 
Эрх зүйн акт: Авлигын эсрэг хууль,  Авлигалын эсрэг конвенц, Төрийн албаны тухай хууль, бусад холбогдох хууль, 
тогтоомж 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.3.1.1 дүгээр арга хэмжээ-Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийн 
хэрэгжилтийг хянах ажлын хэсэгт холбогдох мэдээ, мэдээллийг хүргүүлэх, Монгол улсад үйл 
ажиллагаа явуулахад дэмжлэг үзүүлэх, өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах; 
 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

АТГ-ын стратеги төлөвлөгөө 4, 5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс А.Билгүүн 

Суурь түвшин *Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийн хэрэгжилтийг хянах 2 дугаар мөчлөгийн 
хүрээнд тус конвенцийн 2, 5 дугаар бүлгийн хэрэгжилтийг тайлагнах ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж байгаа бөгөөд тайланг бэлтгэн 2019 оны 8 
дугаар сард НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх албанд 
хүргүүлсэн. Тус улсын конвенцийн хэрэгжилтийг үнэлэхээр сонгогдсон Буркина 
Фасо, Сингапур улс, НҮБ-ын мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
албаны нарийн бичгийн газрын төлөөлөгчидтэй 12 дугаар сард цахим хурал 
хийж, 2020 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт *Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийн хэрэгжилтийг хянах ажлын хэсэгт 
холбогдох мэдээ, мэдээллийг хүргүүлсэн байх 
*Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг үзүүлсэн байх; 
*Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийн хэрэгжилтийг хянах 2 дугаар мөчлөгийн 
хүрээнд тус конвенцийн 2, 5 дугаар бүлгийн хэрэгжилтийг тайлангийн 
дүгнэлтийг хүлээн авсан байх; 

Хүрэх түвшин *Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийн хэрэгжилтийг хянах 2 дугаар мөчлөгийн 
хүрээнд тус конвенцийн 2, 5 дугаар бүлгийн хэрэгжилтийг тайлангийн дүгнэлт 
гаргахад шаардлагатай бүх мэдээ, баримт хүргэгдэж, бодитой дүгнэлт гаргах 
нөхцөл бүрдсэн байна.  
*Өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөө боловсруулагдаж, ажил, 
арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байна.  

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах; 
  

Эрх зүйн акт: Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, АТГ-ын хэвлэл, мэдээлэл олон нийттэй 
харилцах журам, холбогдох бусад хууль эрхийн актууд 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.4.1.1 дүгээр арга хэмжээ-Авлигатай тэмцэх газраас авч 
хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээний талаар сар бүр болон цаг үеийн асуудлаар тухай бүр  
хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулах, эрх бүхий албан тушаалтны хэвлэлд ярилцлага өгөх 
ажлыг зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 
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Суурь түвшин Хэвлэлийн хурлыг цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан зохион байгуулж 
байгаа.  

Шалгуур үзүүлэлт *Хэвлэлийн хурлын мэдээ, баримт бэлтгэгдсэн байх; 
*Хэвлэлийн хурал зохион байгуулагдсан байх; 
*Хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас санал ирүүлсэн болон байгууллагаас зохион 
байгуулж байгаа ажил, арга хэмжээг сурталчлах хүрээнд ярилцлага, тодруулга, 
мэдээлэл өгөх ажлыг зохион байгуулсан байх; 

Хүрэх түвшин *Хэвлэлийн хурлыг тогтоосон хугацаанд тогтмол зохион байгуулж, үэнэн 
бодит мэдээллээр хангасан байна.  

*Шаардлагатай бүхий л тохиолдолд ярилцлага, тодруулга, мэдээлэл өгөх ажлыг 
зохион байгуулсан байна.  

  
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.4.1.2 дугаар арга хэмжээ-Авлигатай тэмцэх газраас авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үйл ажиллагааны талаар мэдээлэх “www.iaac.mn” мэдээллийн 
хуудсыг эрхлэн гаргах, түгээх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улира
л 

1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Байгууллагын төсөвт тусгагдсан хэмжээгээр 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 

Суурь түвшин *Авлигатай тэмцэх газраас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үйл ажиллагааны 
талаар мэдээлэх “www.iaac.mn” мэдээллийн хуудсыг эрхлэн гаргаж байгаа боловч 
түгээлт тогтмолжоогүй байгаа.  

Шалгуур үзүүлэлт *“www.iaac.mn” мэдээллийн хуудсыг улирал тутамд хэвлэн гаргасан байх; 
*Мэдээллийн хуудсыг иргэдэд хүргэсэн байх; 

Хүрэх түвшин *1-2 дүгээр улиралд * “www.iaac.mn” мэдээллийн хуудсыг 2 удаа хэвлэн түгээсэн 
байх; 

*3-4 дүгээр улиралд “www.iaac.mn” мэдээллийн хуудсыг 2 удаа хэвлэн түгээсэн 
байх;   

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.4.1.3 дугаар арга хэмжээ-Сурталчилгааг  (social networking) 
нийгмийн сүлжээнд үндэслэн хийх, хөтлөх, байгууллагын үйл ажиллагааг бусад хэлбэрээр 
сурталчлах ажиллагааг зохион байгуулах; 
 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Байгууллагын төсөвт тусгагдсан хэмжээгээр 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 
 

Суурь түвшин Эдгээр ажиллагаа хийгдэж байгаа. 
 

Шалгуур  
үзүүлэлт 

*Сар тутамд байгууллагын үйл ажиллагааг тусгасан инфографик, 
шаардлагатай бусад тохиолдолд флаш баннер, промо, анимэйшн, видеографик, 
видео, комикс бэлтгэж, олон нийтэд болон байгууллагын дотоодод 
сурталччлах, түгээх ажлыг зохион байгулсан байх; 
*Байгууллагын албан ёсны цахим хуудсыг хариуцан тогтмол мэдээ, мэдээлэл 
байршуулж, мэдээллийн шинэлэг байдлыг хангасан байх; 

Хүрэх түвшин 

 *Байгууллагын үйл ажиллагааны сурталчилгаа тасралтгүй, тогтмол явагдсан 
байна. 
  

*Байгууллагын албан ёсны цахим хуудсан дахь мэдээлэл агуулга, цаг хугацааны 
хувьд тогтмол шинэ болсон байна.   
 

*Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
нийтлүүлж, нэвтрүүлсэн мэдээ мэдээллийн талаар тойм бэлтгэх болон бусад 
эрх бүхий албан тушаалтныг болон албан хаагчдыг мэдээллээр хангасан байна. 
 

*Авлигатай тэмцэх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
сэтгүүлч, сурвалжлагчдад сургалт зохион байгуулах, энэ чиглэлээр мэдлэг 
мэдээллийг дээшлүүлэх болон бусад арга хэмжээг бие даан болон эрх бүхий 
байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан байна.  
 

*Шаардлагатай тохиолдолд байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах мэдээлэх 
ном, гарын авлага, сэтгүүл, сонины эх бэлтгэсэн байна, хэвлүүлэх ажлыг 
хариуцан гүйцэтгэсэн байна.  
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.4.1.4 дүгээр арга хэмжээ-Монголын Үндэсний олон нийтийн 
телевиз, радиотой хамтран “Авлигатай тэмцэх газрын цаг” цуврал нэвтрүүлгийг 14 хоног 
тутамд бэлтгэн, олон нийтийн хүртээл болгох; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Байгууллагын төсөвт тусгагдсан хэмжээгээр 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 

Суурь түвшин Монголын Үндэсний олон нийтийн телевиз, радиотой хамтран “Авлигатай 
тэмцэх газрын цаг” цуврал нэвтрүүлгийг 14 хоног тутамд бэлтгэн, олон 
нийтийн хүртээл болгож байгаа боловч агуулга, хэлбэрийг өөрчлөх шаардлага 
байгаа. 

Шалгуур  
үзүүлэлт 

*Нэвтрүүлгийн төлөвлөгөө батлагдсан байх; 
*МҮОНТ-тэй хамтран ажиллах эгрээ байгуулагдсан байх; 
*Сар тутамд асуудал хөндсөн нэтрүүлэг хийгдэж олны хүртээл болсон байх; 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: *Нэвтрүүлгийн төлөвлөгөө батлагдсан байна.  
*Гэрээ байгуулагдаж нийт 6 нэвтрүүлэг бэлтгэгдэж цацагдсан байх;  

*Нийт 6 нэвтрүүлэг бэлтгэгдэж олны хүртээл бологосон байх; 

   
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.4.1.5 дугаар арга хэмжээ-Байгууллагын хэмжээнд зохион 
байгуулсан ажил арга хэмжээний дүрс бичлэг, зураг, нэвтрүүлэг, видео, реклам ном гарын 
авлага, сурталчилгааны материалын эхийг төвлөрүүлэх, тухайн жилд үүссэн баримтуудаар 
архивын нэгж үүсгэж архивт шилжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Байгууллагын төсөвт тусгагдсан хэмжээгээр 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулсан ажил арга хэмжээний дүрс бичлэг, 
зураг, нийтлэл, нэвтрүүлэг, видео, реклам, анимейшн, видео баннер, 
сурталчилгааны ном гарын авлага, зурагт хуудас, холбогдох бусад материалын 
эхийг сар тутамд төвлөрүүлж бүртгэл хөтөлсөн байх;  
*Тухайн жилд үүссэн баримтуудаар архивын нэгж үүсгэж архивт шилжүүлсэн байх; 

Хүрэх түвшин 

*Байгууллагын сурталчилгааны эх нэг цэгт төвлөрч мэдээлэл, сурталчилгаа 
хийхэд хялбар болсон байна.  
*Мэдээ, мэдээлэл 1 цэгт төвлөрснөөр үйл ажиллагаа хөнгөвчлөгдөж, нэгдсэн 
байдлаар мэдээ, мэдээлэл авах, нийтлэх, нэвтрүүлэх, шинэчлэх, шинэчлэх, 
боловсронгуй болгох нөхцөл бүрдсэн байна.  

 
№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.4.1.6 дугаар арга хэмжээ-*Авлигатай тэмцэх, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, АТГ-ын үйл ажиллагааг мэдээлэн сурталчлах чиглэлээр хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагын ажилтан, сэтгүүлч, нийтлэлч, сурвалжлагч болон төрийн бус 
байгууллагын төлөөлөл, иргэд, олон нийт зэрэг зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн сургалт, 
уулзалт зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Байгууллагын төсөвт тусгагдсан хэмжээгээр 

Хариуцах нэгж Тамгын хэлтэс, Эрхэлсэн комиссар З.Баасанням 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Сэтгүүлч, сурвалжлагчдад сургалт зохион байгуулах, тэдний авлигатай тэмцэх 
мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, мэдээллийг хүргэсэн байх; 
 

*Сэтгүүл зүйн салбарт ажилладаг төрийн бус байгууллагуудтай хамтран төрийн 
байгууллагын мэдээллийн нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
сургалт зохион байгуулсан байх; 
 

*Иргэд, олон нийтэд зориулсан шууд уулзалтын хэлбэрээр АТГ-ын үйл ажиллагааг 
мэдээлэн сурталчилсан байх. 
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Хүрэх түвшин *Сургалт зохион байгуулсан байна.  
*Шаардлагатай тохиолдолд байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлан мэдээлэх 
ном, гарын авлага, сэтгүүл, сонины эх бэлтгэсэн байна, хэвлүүлэх ажлыг хариуцан 
гүйцэтгэсэн байна. 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.5 Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем 
хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах; 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.5.1.1 дүгээр арга хэмжээ-Албаны хяналт шалгалтын 
бүртгэл хөтлөх програмыг албан хэрэг хөтлөлтийн програмтай уялдуулан  боловсруулж үйл 
ажиллагаанд нэвтрүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.9, 23 дугаар зүйлийн 23.1.10, 
Авлигатай тэмцэх газрын Стратеги төлөвлөгөө С1 1.1 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АБХШНАлба, Ахлах комиссар Т.Энхболд 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

-Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаатай танилцаж, техникийн тодорхойлолт 
гаргах;  
-Хийгдэх ажиллагааны санал авах; 
-Ажлын даалгавар бэлэн болгох;  
-Програмын боловсруулалтыг хийж, туршин үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн байх; 
-Програмын хэвийн ажиллагаа хангагдсан байх; 

Хүрэх түвшин Сүүлийн хагас жилд- Мэдээллийн сан бүрдэж, мэдээллийг богино хугацаанд авах 
боломж бүрдсэн байна.  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.5.1.2 дугаар арга хэмжээ-Сахилгын шийтгэл оногдуулсан 
тухай бүртгэл хөтлөх програмыг  албан хэрэг хөтлөлтийн програмтай уялдуулан 
боловсруулж үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.9, 23 дугаар зүйлийн 23.1.10, 
Авлигатай тэмцэх газрын Стратеги төлөвлөгөө С1 1.1 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АБХШНАлба, Ахлах комиссар Т.Энхболд 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

-Техникийн тодорхойлолт гаргаж, хийгдэх ажиллагааны санал авсан байх; 
-Ажлын даалгавар бэлэн болгох;  
-Програмын боловсруулалтыг хийж, туршин үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн байх; 
-Програмын хэвийн ажиллагаа хангагдсан байх; 

Хүрэх түвшин Сүүлийн хагас жилд- Мэдээллийн сан бүрдэж, мэдээллийг богино хугацаанд авах 
боломж бүрдсэн байна.  
 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.5.1.3 дугаар арга хэмжээ-АТГ-ын байршилд нэвтэрч байгаа 
иргэдийн бүртгэлийг цахимжуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.9, 23 дугаар зүйлийн 23.1.10,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АБХШНАлба, Ахлах комиссар Т.Энхболд 

Суурь түвшин Байгууллагад нэвтэрч байгаа иргэдийн бүртгэлийг Төрийн тусгай хамгалалтын 
албан хаагчид бүртгэж байгаа. Нэгдсэн сан байхгүй.  
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Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Бүртгэлийг цахимжуулахад шаардагдах техник тоног төхөөрөмжийн талаар 

судалгаа хийх; 

*Сонголm хийгдэж, худалдан авалт, суурилуулалт хийгдсэн байх;   

*Тоног төхөөрөмжийн хэвийн, найдвартай, аюулгүй байдлыг хангагдсан байх; 

*Мэдээллийн нэгдсэн сан үүссэн байх;  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: *Бүртгэлийг цахимжуулахад шаардагдах техник тоног 

төхөөрөмжийн талаар судалгаа, сонголm хийгдэж, суурилуулсан байх;   

Тоног төхөөрөмжийн хэвийн, найдвартай, аюулгүй байдлыг хангагдсан байх; 

*Мэдээллийн нэгдсэн сан үүссэн байх; 

Сүүлийн хагас жилд: Тоног төхөөрөмжийн хэвийн, найдвартай, аюулгүй байдлыг 

хангагдсан байна.  

*Мэдээллийн нэгдсэн сан үүссэн байна.  
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.5.1.3 дугаар арга хэмжээ-ХАСХОМ-ийн мэдээллийн 
системийн сүлжээний ачаалал тэнцвэржүүлэгч төхөөрөмжийг шинэчилж, системийн 
хурдыг нэмэгдүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.9, 23 дугаар зүйлийн 23.1.10 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АБХШНАлба, Ахлах комиссар Т.Энхболд 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

-Програм хангамжийн үзүүлэлт, үнийн судалгаа хийгдсэн байх;  
-Програм хангамжийг серверт суурилуулж, системийн тохиргоо хийгдсэн байх; 
-Шаардлагатай хандалтын бүртгэлүүд хөтлөгдсөн байх; 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Сүлжээний ачаалал тэнцвэржүүлэгч төхөөрөмж 
шинэчлэгдэж, хурд нэмэгдсэн байна.   

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.5.1.4 дүгээр арга хэмжээ-Байгууллагын дотоод сүлжээний 
компьютеруудын оролт, гаралтын сувгуудыг удирдах, түүгээр дамжиж буй мэдээллийн 
агуулгыг шүүх зориулалт бүхий програм хангамжийг суурилуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигатай тэмцэх газрын Стратеги төлөвлөгөөний 1 дэх зорилго /АТГСТ 1.7 дахь заалт/ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АБХШНАлба, Ахлах комиссар Т.Энхболд 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

-Програм хангамжийн үзүүлэлт, үнийн судалгаа хийгдсэн байх;  
-Програм хангамжийг серверт суурилуулж, системийн тохиргоо хийгдсэн байх; 
-Шаардлагатай хандалтын бүртгэлүүд хөтлөгдсөн байх; 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Зориулалт бүхий програм хангамжийн суурилагдсан байна.  
*Үйл ажиллагаанд нэвтэрсэн байна.   

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.6. Байгууллага, албан хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.6.1.1 дүгээр арга хэмжээ-Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг 
баталж үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх;  

Төлөвлөлти
йн уялдаа:  

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3, Монгол Улсын Шадар сайдын 
2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 120 дугаар тушаалаар баталсан “Гамшгаас 
хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах заавар” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал  4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 



72 

 

Хариуцах 
нэгж 

АБХШНАлба, Ахлах комиссар Т.Энхболд 

Суурь 
түвшин 

АТГ-ын газрын даргын 2007 оны 2018 дугаар тушаалаар Өндөржүүлсэн бэлэн 
байдлын үед ажиллах журам”, 2014 оны “Гамшгаас хамгаалах чиглэлээр авах зарим 
арга хэмжээний тухай” А/76 дугаар тушаал үйлчилж байгаа. /1-р хавсралт-
Болзошгүй гамшиг, аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан 
сэргийлэх, хор уршгийг арилгах, үйл ажиллагага удирдлага зохион байгуулалтаар 
хангаж ажиллах үүрэг бүхий орон тооны бус штабын бүрэлдэхүүн 2-р хавсралт- 
Гамшгаас хамгаалах, бэлэн байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийг томилсон байх; 
*Төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж, хэлэлцүүлсэн байх; 
*Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг баталсан байх; 

Хүрэх 
түвшин 

Эхний хагас жилд: * Гамшгаас хамгаалах АТГ-ын төлөвлөгөө батлагдсан байна.  
*Байгууллагад мөрдөгдөж байгаа эрхийн актад нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байна.  
*Төлөвлөгөөг сурталчлан таниулах ажиллагааг зохион байгуулсан байх; 

Сүүлийн хагас жилд” “Төлөвлөгөөний дагуу гамшгаас хамгаалах дадлага сургалт 
зохион байгуулсан байх; 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.6.1.2 дугаар арга хэмжээ-Болзошгүй аюул, гамшгийн нөхцөл 
байдал үүссэн үед нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, нүүлгэн шилжүүлэх бичиг 
баримт, эд зүйлийн жагсаалт, албан хаагчийн хуваарийг батлан мөрдүүлэх, дадлага сургалт 
зохион байгуулах;  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хууль / АЭХ-ийн 18.4.9, 32.2/ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах 
нэгж 

АБХШНАлба, Ахлах комиссар Т.Энхболд 

Суурь 
түвшин 

2014 оны “Гамшгаас хамгаалах чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай” А/76 
дугаар тушаал үйлчилж байгаа. /1-р хавсралт-Болзошгүй гамшиг, аюулт үзэгдэл, 
техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг арилгах, үйл 
ажиллагага удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах үүрэг бүхий орон 
тооны бус штабын бүрэлдэхүүн 2-р хавсралт- Гамшгаас хамгаалах, бэлэн байдлыг 
хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/  

Шалгуур 
үзүүлэлт Төлөвлөгөө зураглал болон холбогдох бусад баримтыг баталсан байх;  

*Сурталчлан таниулах арга хэмжээ зохион байгуулсан байх;  
*Дадлага сургуулилт хийж гүйцэтгэсэн байх; 

Хүрэх 
түвшин 

Эхний хагас жилд: Эрх зүйн баримт бичгүүд батлагдаж, дадлага сургалт зохион 
байгуулагдсан байх;  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.6.1.3 дугаар арга хэмжээ-Харъяа нэгжүүдэд хийх хяналт 
шалгалтын төлөвлөгөөг баталж, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус, гүйцэтгэлийн 
шалгалт хийж,  үр дүнг тооцох. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.9, 23 дугаар зүйлийн 23.1.10, Төрийн 
хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах алба 
хаагч 

АБХШНАлба, Ахлах комиссар Т.Энхболд 

Суурь түвшин 2019 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг батлагдсан. Төлөвлөгөөний дагуу 
байгууллагын автомашинуудын болон гражийн ашиглалт, хамгаалалт, аюулгүй 
байдал, “Б” байрны ашиглалт, хамгаалалт, аюулгүй байдал, байгууллагын 
хэмжээнд ашиглагдаж байгаа гал унтраах хэрэгслийн ашиглалтын байдал, Хяналт 
шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс, Мөрдөн шалгах хэлтсийн үйл ажиллагаанд 
хяналт шалгалтыг хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээг авч эрх бүхий 
албан тушаалтанд хугацаатай үүрэг өгсөн. Үүргийн хэрэгжилтэд хяналт тавин 
ажиллаж байна. 
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Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Төлөвлөгөө батлагдсан байх;  
*Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа зохион 
байгуулагдаж, холбогдох нэгж, байгууллагад үүрэг, ажлын чиглэл, зөвлөмж 
хүргүүлсэн байх. 
*Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг зохион байгуулж үр дүнг тооцсон байх;  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: *Төлөвлөгөөнд заасны дагуу хяналт шалгалтыг хийж, ажлын 
чиглэл, зөвлөмж хүргүүлсэн байна. /Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс 
Тамгын хэлтэс/ 
*Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хийж, үр дүнг тооцсон байна. 
*Хяналт шалгалтын журмын хэрэгжилт хангагдсан байна.   

Сүүлийн хагас жилд: *Төлөвлөгөөнд заасны дагуу хяналт шалгалтыг хийж, ажлын 
чиглэл, зөвлөмж хүргүүлсэн байна. /Судалгаа шинжилгээний алба, Хяналт шалгалт, 
дүн шинжилгээний хэлтэс/   
*Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хийж, үр дүнг тооцсон байна.  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.6.1.4 дүгээр арга хэмжээ-Албан хаагчийн сахилга, ёс зүйн 
зөрчил болон гэмт хэрэг, зөрчилд өртөж хохирсон, холбогдон шалгагдсан талаарх мэдээ, 
мэдээллийн сан үүсгэж, шалтгаан, нөхцөлийг судлах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа 
таниулга, сургалт зохион байгуулах;  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.9, 23 дугаар зүйлийн 23.1.10,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж АБХШНАлба, Ахлах комиссар Т.Энхболд 

Суурь түвшин Албан хаагчдын сахилга ёс зүй, байгууллага, алба хаагчийн аюулгүй  байдлыг 
хангах чиглэлээр мэдээлэл хийсэн.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл, нийтийн сүлжээгээр албан хаагчийн сахилга, ёс 
зүйтэй холбогдуулан гарсан мэдээ, мэдээллийн төвлөрүүлж сан үүсгэсэн байх; 
*Судалгааг гаргасан байх; 
*Албан хаагчид сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргахгүй байх чиглэлээр жилд 2 удаа яриа 
таниулга, сургалт зохион байгуулагдсан байх; 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Албан хаагчийн сахилга, ёс зүйн зөрчил болон гэмт хэрэг, 
зөрчилд өртөж хохирсон, холбогдон шалгагдсан шалтгаан, нөхцөлийг судалж, 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга, сургалт зохион байгуулсан байна.  

Жилийн эцэст: Албан хаагчийн сахилга, ёс зүйн зөрчил болон гэмт хэрэг, зөрчилд 
өртөж хохирсон, холбогдон шалгагдсан шалтгаан, нөхцөлийг судалж, урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга, сургалт зохион байгуулсан байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.6.1.5 дугаар арга хэмжээ-Байгууллага, албан хаагч /гэр бүл/-
ийн аюулгүй байдлыг хангах, урьдчилан сэргйилэх нэгбүрчилсэн болон нийтлэг арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх;  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.9, 23 дугаар зүйлийн 23.1.10, 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АБХШНАлба, Ахлах комиссар Т.Энхболд 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Албан үүргээ хэрэгжүүлэхтэй нь холбогдуулж албан хаагч (гэр бүлийн гишүүн)-ийн 
амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд бодит аюул заналхийлсэн тохиолдолд тэдгээрийн 
аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг цагдаагийн байгууллагатай хамтран эсвэл 
байгууллагын хүч, хэрэгсэлд тулгуурлан хэрэгжүүлсэн; 
*Албан томилолтоор ажиллаж байгаа албан хаагчид аливаа хэлбэрээр гүйцэтгэж 
буй ажилд нь саад учруулах, амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учруулах, 
учирч болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд аюулгүй байдлыг хангах 
боломжит арга хэмжээг цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэж, хамгаалалтыг 
хамтран зохион байгуулсан байх;  
*Гэмт хэрэг илрүүлэх, мөрдөн шалгах, хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулах үед албан 
хаагчдын аюулгүй байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах; 
*Байгууллагаас зохион байгуулж буй ажил, олон нийтийн бусад арга хэмжээний үед 
аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг бие даан болон эрх бүхий бусад 
байгууллагатай хамтран зохион байгуулах; 
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*Шаардлагатай бусад арга хэмжээ авсан байх;  

Хүрэх түвшин *Эхний хагас жилд: Аюулгүй байдлыг хангах арга зүйг тодорхойлсон үлгэрчилсэн 
заавар журам батлагдаж туршигдсан байна.  
*Албан хаагч, байгууллагын аюулгүй байдалд эрсдэл учирсан тохиолдолд авах арга 
хэмжээ тодорхой болсон байна.  
*Албан хаагч /гэр бүл/-ийн аюулгүй байдал хангагдсан байна.   

Сүүлийн хагас жилд: *Үйл ажиллагаа зохих журмын дагуу явагдаж, албан хаагч /гэр 
бүл/-ийн аюулгүй байдал хангагдсан байна.   

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.6.1.6 дугаар арга хэмжээ-Гүйцэтгэх ажил, хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалт явуулах эрх бүхий албан хаагчдад аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор галт 
зэвсэг, бие хамгаалах тусгай хэрэгсэл, мэх хэрэглэх арга тактикийн сургалтыг зохион 
байгуулж, ур чадварын түвшинг дээшлүүлэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.9, 24 дүгээр зүйлийн 24.1.8 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АБХШНАлба, Ахлах комиссар Т.Энхболд 

Суурь түвшин АТГ-ын даргын 2009 оны 48 дугаар тушаалаар албаны сургалтыг зохион байгуулж 
байх үүргийг өгч,  тус сургалтын сургагч багшаар нэр бүхий албан хаагчийг 
томилсон. Албаны галт зэвсгийн сургалт, дадлагын төлөвлөгөө 2019 оны 9 сарын 
25-нд батлагдсан бөгөөд сургалтыг тогтмол зохион байгуулж байна. Мэргэжлийн 
багшийн тусламжтайгаар албан хаагчдын галт зэвсэг эзэмших чадварын түвшинг 
анхан шатны сургалтаар тогтоож албан хаагчдын ур чадварт тохирсон 
сургалтыг явуулж нэг түвшинд хүргэх зорилт тавин ажиллаж байна.  Тайлант 
хугацаанд ГАХ, МШХ, АБХШНА-ны /давхардсан тоогоор/ нийт 102 албан хаагч /хууль 
эрх зүй, анхан шат, тактик гэсэн 3 хэсэг хичээл/-ийг 165 цагийн сургалтад 
хамруулсан байна.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

-Сургалт, дадлагын хөтөлбөр батлагдаж, сургалт тогтоосон хугацаанд  зохион 
байгуулагдсан байх; 
-Мэргэжлийн байгууллагын  тусламжтайгаар албан хаагчдын галт зэвсэг хэрэгсэл, 
мэх хэрэглэх чадварын  түвшинг тогтоож, үнэлсэн байх; 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Сургалт, дадлагын хөтөлбөр батлагдаж, сургалт тогтоосон 
хугацаанд  зохион байгуулагдсан байх; 
-Мэргэжлийн байгууллагын тусламжтайгаар албан хаагчдын галт зэвсэг хэрэгсэл, 
мэх хэрэглэх чадварын  түвшинг тогтоож, үнэлсэн байх; 

Сүүлийн хагас жилд: Сургалт, дадлагын хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу сургалт 
зохион байгуулагдсан байх; 
*Сургалтын үр дүнг тооцсон байх;  

 
 
 
 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.6.1.7 дугаар арга хэмжээ-Байгууллагад ашиглагдаж байгаа 
галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, дохиолол, хамгаалалтын бусад техник хэрэгслийн  судалгааг 
хийж, шинэчлэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.9, 24 дүгээр зүйлийн 24.1.8 АТГ-ын 
даргын 2007 оны “АТГ-ын албаны галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэлийг олгох, ашиглах, 
хадгалах, тоо бүртгэл хөтлөх журам” Албаны галт зэвсэг, бие хамгаалах тусгай 
хэрэгсэл, бусад техник хэрэгслийн бүртгэлийн карт, тавьж олгосон, буцааж авсан 
тухай бүртгэл, тоодллогын дэлгэрэнгүй бүртгэл, нэгдсэн товчоон”-ыг баталсан  
173 дугаар тушаал; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АБХШНАлба, Ахлах комиссар Т.Энхболд 

Суурь түвшин Байгууллагад ашиглагдаж байгаа галт зэвсэг тусгай хэрэгслийн тооллогыг 
мөрдөгдөж байгаа.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Аюулгүй байдлыг хангахад ашиглаж байгаа галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, 
дохиолол, хамгаалалтын бусад техник хэрэгслийн тооллого хийгдэж, эдэлгээний 
хугацаа, шаардлага хангаж байгаа эсэх дүгнэлтийг эрх бүхий байгууллагаар 
гаргуулсан байх;  
* Галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, дохиолол, хамгаалалтын бусад техник хэрэгслийг 
шинэчлэх хэрэгцээ шаардлага, худалдан авах техник хэрэгсэлийн судалгааг хийж, 
худалдан авалт хийгдсэн байх; 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: *Аюулгүй байдлыг хангахад ашиглаж байгаа галт зэвсэг, 
тусгай хэрэгсэл, дохиолол, хамгаалалтын бусад техник хэрэгслийн тооллого 
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хийгдэж, эдэлгээний хугацаа, шаардлага хангаж байгаа эсэх дүгнэлтийг эрх бүхий 
байгууллагаар гаргуулсан байна.   
* Галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, дохиолол, хамгаалалтын бусад техник хэрэгслийг 
шинэчлэх хэрэгцээ шаардлага, худалдан авах техник хэрэгслийн судалгааг хийж, 
худалдан авалт хийгдсэн байна.  

Сүүлийн хагас жилд:  
*Галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, дохиолол, хамгаалалтын бусад техник хэрэгслийг 
шинэчлэх хэрэгцээ шаардлага, худалдан авах техник хэрэгслийн судалгааг хийж, 
худалдан авалт хийгдсэн байна. 
*Эрх бүхий албан хаагчдыг сурган дадлагажуулсан байх;  

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.7 Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах;  
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.7.1.1 дүгээр арга хэмжээ-Төрийн болон албаны нууцын 
хадгалалт, хамгаалалтын чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажлын талаарх мэдээллийг бэлтгэн 
Тагнуулын байгууллагад  хүргүүлэх;  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1.2,  Төрийн болон албаны нууцын 
тухай хууль, 6 дугаар зүйлийн 6.3  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

 
 

Улирал 1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж АБХШНАлба, Ахлах комиссар Т.Энхболд 

Суурь түвшин Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль 2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
хэрэгжиж байгаа. 2019 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрөөс АБХШНАлба нууцын 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалтын чиглэлээр хэрэгжүүлсэн 
ажлын талаарх мэдээллийг бэлтгэн Тагнуулын байгууллагад  хүргүүлсэн байх;  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: *Хэрэгжилт хангагдсан байна.  
 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.7.1.2 дугаар арга хэмжээ-Төрийн болон албаны нууцын тухай 
хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1.2,  Төрийн болон албаны нууцын 
тухай хууль, 6 дугаар зүйлийн 6.3  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж АБХШНАлба, Ахлах комиссар Т.Энхболд 

Суурь түвшин Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль 2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
хэрэгжиж байгаа. 2019 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрөөс АБХШНАлба нууцын 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн 
үйл ажиллагааг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж, хууль тогтоомжид 
заасан шаардлага хангасан байх;  

Хүрэх түвшин *Төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах, хадгалах талаар зохих арга хэмжээ 
авагдаж, хууль тогтоомжоор тогтоосон журам, шаардлага зөрчигдөөгүй байх;   
 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.8 Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах; 
 

 
Арга 

хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.1.1 дүгээр арга хэмжээ-Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
2019 оны жилийн эцэс, 2020 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг гарган 
Үндэсний аудитын газар болон Сангийн яаманд хүргүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.5  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Санхүү, аж ахуйн алба 
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Суурь түвшин *Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн 
тайланг төсвийн шууд захирагчийн болон гүйцэтгэх ажлын санхүүгийн хөрөнгө, өр 
төлбөр, эх үүсвэрийг нэгтгэн, Засгийн газрын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн 
програмд оруулсан. Үндэсний аудитын газраас байгууллагын 2018 оны  санхүүгийн 
үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын шалгалтад харилцах, касс, үндсэн хөрөнгө, бараа 
материал, цалин хөлс зэрэг санхүүгийн анхан шатны баримтыг хамруулан 
шалгуулсан бөгөөд аудитын байгууллагаас “Зөрчилгүй” дүгнэлт өгсөн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Санхүү, бүртгэлийн үйл ажиллагаа хэвийн хөтлөгдсөн байх; 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хувьд 2019 оны жилийн төсвийн 
гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг 2020 оны 4 дүгээр сарын 05-ны дотор 
төрийн аудитын төв байгууллагад, аудит хийсэн тайланг 4 дүгээр сарын 25-ны 
дотор санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад 
хүргүүлсэн байна.  

Сүүлийн хагас жилд: Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хувьд 2020 оны хагас жилийн 
төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг 8 дугаар сарын 15-ны дотор 
санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлсэн 
байна.  

 

Арга 
хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.1.2 дугаар арга хэмжээ-Төсвийн шууд захирагчийн 2019 оны 
жилийн эцэс, 2020 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг гаргах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1   
 

Гүйцэтгэлий
н шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж Санхүү, аж ахуйн алба 

Суурь түвшин *Төсвийн шууд захирагчийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг гаргаж, 
төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд нэгтгүүлсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Санхүүгийн тайланг гаргаж нэгтгүүлсэн байх; 

Хүрэх түвшин *Эхний хагас жилд: Төсвийн шууд захирагчийн хувьд улирлын төсвийн гүйцэтгэл, 
санхүүгийн тайланг дараа улирлын эхний сарын 15-ны дотор гаргаж харьяалагдах 
дээд шатны төсвийн захирагчид, жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланг 
2020 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор төрийн аудитын байгууллагад хүргүүлж, 
аудит хийсэн санхүүгийн тайланг 02 дугаар сарын 25-ны дотор харьяалагдах дээд 
шатны төсвийн захирагчид хүргүүлсэн байна.  

 

 
Арга 

хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.1.3 дугаар арга хэмжээ-Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сар бүрийн мэдээг гарган, тогтоосон хугацаанд Сангийн 
яаманд нэгтгүүлэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.8.3    
 

 
 
 
 
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал  1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж Санхүү, аж ахуйн алба 

Суурь түвшин *2019 онд Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг ТГ-4, өр, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээг 
ТГ-8 маягтаар тус тус гарган, хуулийн хугацаанд нь Сангийн яамны Төрийн сангийн 
хэлтэст тайлагнасан. 2019 оны батлагдсан төсвийн хуваарийг сар, улирлаар 
гарган ТЕЗ-аар батлуулж, Сангийн яаманд хүргүүлсэн ба төсвийн хуваарьт 
өөрчлөлт оруулах санал боловсруулж, холбогдох тооцоо судалгааны хамт, мөн 
366104,7 мянган төгрөгийн зардлыг “3ардлын бүлэг болон эдийн засгийн ангилал 
хооронд зохицуулалт хийж, төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулан шийдвэрлүүлэх” 
саналыг холбогдох тооцоо, танилцуулгын хамт тус тус хүргүүлэн, шийдвэрлүүлсэн 
байна. Байгууллагын 2019 оны төсөв 17,124,415,9 төгрөг байхаар батлагдаж, 
гүйцэтгэл 16,905,028,6 төг байна. 2020 онд 27,108,162,0 төг байхаар батлагдсныг 
өмнөх онтой харьцуулбал, 9,983,746,1 төгрөг буюу 58.3 хувиар өссөн үзүүлэлттэй 
байна. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Төсвийн сарын гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүрийн 06-ны дотор санхүү, төсвийн 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлсэн байна.  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сар тутмын мэдээг гарган, 
тогтоосон хугацаанд Сангийн яаманд хүргүүлсэн байх;  
*Зөрчил дутагдал гаргаагүй байх;  

Сүүлийн хагас жилд: 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сар тутмын мэдээг гарган, 
тогтоосон хугацаанд Сангийн яаманд хүргүүлсэн байх;  
*Зөрчил дутагдал гаргаагүй байх; 
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Арга 

хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.1.4 дугаар арга хэмжээ-Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
жилийн төсвийн саналыг Сангийн яаманд хүргүүлэх.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.1, 8.3.4  
 

 
 
 
 
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал  1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж Санхүү, аж ахуйн алба 

Суурь түвшин 2019 оны батлагдсан төсвийн хуваарийг сар, улирлаар гаргаж, мөн төсвийн хуваарьт 
өөрчлөлт оруулах санал боловсруулж, холбогдох тооцоо судалгааны хамт, мөн 
366104,7 мянган төгрөгийн зардлыг “3ардлын бүлэг болон эдийн засгийн ангилал 
хооронд зохицуулалт хийж, төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулан шийдвэрлүүлэх” 
саналыг холбогдох тооцоо, танилцуулгын хамт тус тус хүргүүлэн, шийдвэрлүүлсэн 
байна. Байгууллагын 2019 оны төсөв 17,124,415,9 төгрөг байхаар батлагдаж, 
гүйцэтгэл 16,905,028,6 төг байна. 2020 онд 27,108,162,0 төг байхаар батлагдсныг 
өмнөх онтой харьцуулбал, 9,983,746,1 төгрөг буюу 58.3 хувиар өссөн үзүүлэлттэй 
байна. 2020 оны жилийнн төсвийн хязгаарын санал, 2021-2023 оны дунд хугацааны 
төсвийн төсөөллийг хуулийн хугацаанд нь Сангийн яаманд хүргүүлсэн.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Төсвийн төсөөллийн санал, мөн ирэх жилийн төсвийн саналыг боловсруулж эрх бүхйи 
байгууллагад уламжилсан байх; 

     
     Хүрэх 
түвшин 

Эхний хагас жилд: Байгууллагын 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийг боловсруулсан 
байна.  

Сүүлийн хагас жилд: Байгууллагын 2021 оны төсвийн саналыг боловсруулж, Сангийн 
яаманд хүргүүлсэн байна.  

 

 
Арга 

хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.1.5 дүгээр арга хэмжээ-Байгууллагын хэвийн үйл 
ажиллагааг ханган, төлбөр тооцоог батлагдсан төсөвтөө багтаан холбогдох анхан шатны 
баримтыг үндэслэн санхүүжүүлж, харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлэн өр, авлага 
үүсгэхгүй ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төсвийн  тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал  1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж Санхүү, аж ахуйн алба 

Суурь түвшин Урсгал зардлын харилцах дансаар 15 тэрбум 859 сая төгрөгийн эх үүсвэрийг 
бүртгэж, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нэхэмжлэх, гэрээ, холбогдох 
анхан шатны баримтыг үндэслэн гүйлгээ бичиж, Сангийн яамны Төрийн сангийн 
хариуцсан мэргэжилтнээр хянуулж, гүйлгээний мэдээллийг цахим шуудангаар 
илгээн, харилцагч байгууллагын дансанд шилжүүлэг хийсэн. Ахмадын санд төсвийн 
үйл ажиллагааны зардлаас 49.6 сая төгрөг байршуулав. Нэмэлт санхүүжилтийн 
дансанд “Уран гар пресс” ХХК-тай байгуулсан түрээсийн гэрээний орлого болох 25,2  
сая төгрөгийг бүртгэж, холбогдох журмын дагуу хамт олны нийтийн хурлаар 
хэлэлцүүлж ажилтан албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх үйл 
ажиллагаанд 100% зарцуулсан байна. Мөн Нийслэлийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс 100,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг авч 
“Авлигын хор аюулыг олон нийтэд ухуулах сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, олон 
нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, түүнтэй тэмцэх” чиглэлд  урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааг хамтран зохион байгуулав.  Барьцаа хөрөнгийн харилцах дансанд оны 
эцэст үлдсэн 2 тэрбум 215.7 сая төгрөгийг баталгаажуулж, тайлант хугацаанд 22 
тэрбум 993 сая  төгрөгийн орлогыг бүртгэж, шүүхийн тогтоолоор 21 тэрбум 899 
сая мянган төгрөгийг олгож, 3 тэрбум 314 сая төгрөгийн төгрөгийн үлдэгдэлтэй 
байна. Байгууллагын мөнгөн хөрөнгийн өдөр тутмын хяналтыг хэрэгжүүлж, 
харилцагч байгууллага бүрээр өр, авлагын тооцоо нийлсэн.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

-Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулагдаж, өр авлага үүсtэгүй байх;  

      Хүрэх 
түвшин 

Эхний хагас жилд: Төсвийн тухай хууль хэрэгжиж, батлагдсан төсвийг 
зориулалтын дагуу зарцуулагдсан байна.  

Сүүлийн хагас жилд: Төсвийн тухай хууль хэрэгжиж, батлагдсан төсвийг 
зориулалтын дагуу зарцуулагдсан байна.  

 
 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.1.6 дугаар арга хэмжээ-Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан 
шатны баримтыг үндэслэн ажил гүйлгээг бүртгэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл “Санхүүгийн тайлан”, 12 
дугаар зүйл “Хөрөнгө, төлбөр тооцооны тооллого”, 13 дугаар зүйл “Нягтлан бодох 
бүртгэлийн анхан шатны баримт”, 14 дүгээр зүйл “Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх” 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал  
1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж Санхүү, аж ахуйн алба 

Суурь түвшин Байгууллагын жижиг мөнгөн сангийн дансаар хийгдсэн 18,6 сая  төгрөгийн татан 
авалт, нөхөн дүүргэлтийг хийж гүйлгээний санхүүгийн анхан шатны баримтын 
бүрдлийг хангасан. Албан хаагчдын албан томилолтоор ажиллах зам маршрут, 
шатахууны тооцоог тухай бүр хянаж, давхардсан тоогоор 158 удаагийн гүйлгээгээр 
141,419.8 мянган төгрөгийг, гадаад албан томилолтын зардалд 12 удаагийн 
гүйлгээгээр 25,507.5 мянган төгрөгийг тус тус шилжүүлсэн ба сургалт, 
хэлэлцүүлэг, өдөрлөгийн арга хэмжээний зардалд хичээл сургалтын зардлаас 
126,601.9 мянган төгрөгийн зардлыг олгосон байна. Жолооч нарын шатахууны 
тооцоог сард 2 удаа батлагдсан норм, лимитээр тооцон, эхний 6 сарын байдлаар 
68,785.0 мянган төгрөгийн талон олгож, 53,474.0 мянган төгрөгийн талоны нөхөн 
хангалт хийсэн дүнтэй байна.  Албан хаагчдын цалингийн зардалд 5 тэрбум 448  сая 
төгрөгийг олгосон ба жирэмсний болон амаржсны тэтгэмж, оршуулгын 
тэтгэмжийг тооцож, 22 удаагийн гүйлгээгээр 41,689.1 мянган төгрөгийг олгох 
нөхцлийг бүрдүүлж ажиллав. Байгууллагын шуудан холбоо, автомашинуудын 
шатахууны тооцоо, гадаад албан томилолтын зардал болон орон нутагт 
ажилласан албан хаагчдын албан томилолтын тооцоо зэрэг холбогдох тооцоо, 
судалгааг тухай бүр гаргаж хяналт тавьж ажиллав. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Нягтлан бодох бүртгэлийг зохих журмын дагуу хөтөлж,  анхан шатны баримтын 
төвлөрүүлэн санхүүжилт хийгдэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх;  
*Тооцоо судалгааг гаргасан байх;  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  *Батлагдсан төсөв зориулалтын дагуу зарцуулагдаж үр дүн 
дээшилсэн байх; 
*Төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавих нөхцөл бүрдэж, зөрчил дутагдал 
гаргаагүй байна.    

Сүүлийн хагас жилд:  *Батлагдсан төсөв зориулалтын дагуу зарцуулагдаж үр дүн 
дээшилсэн байх; 
*Төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавих нөхцөл бүрдэж, зөрчил дутагдал 
гаргаагүй байна.    

  
 

 
Арга 

хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.1.7 дугаар арга хэмжээ-Албан хаагчдын цалин хөлс, гэрээт 
ажлын хөлс, шагнал урамшууллын тооцоог тухай бүр хийж, татвар, нийгмийн даатгалын 
тайлан гаргаж тайлагнах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль 14 дүгээр зүйл, 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4, 
17.1.1, 18 дугаар зүйл, 19.1.1, 19.1.2, 20.1 

 
 
 
 
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал  
1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж Санхүү, аж ахуйн алба 

Суурь түвшин Холбогдох хуульд заасан журмын дагуу албан  хаагчдын ажилласан цагийн хөлс, 
нэмэгдэл урамшууллыг сард 2 удаа олгож, ээлжийн амралтын олговор, ажлаас 
чөлөөлөгдсөн албан хаагчдын тооцоог тухай бүр хийж ажилласан. Мөн албан хаагч, 
иргэний хяналтын зөвлөлийн гишүүд, иргэний хяналтын төвд болон гэрээгээр ажил 
үйлчилгээ гүйцэтгүүлсэн иргэдтэй санхүүгийн холбогдох тооцоог бүрэн хийж, 
тайлант хугацааны орлогын албан татварын, нийгмийн даатгалын шимтгэл 
төлөлтийн тайланг хуулийн хугацаанд, гаргаж, тайлагнасан ба нийгмийн 
даатгалын дэвтэрт зохих журмын дагуу бичилт хийж хэвшсэн.   

Шалгуур 
үзүүлэлт 

-Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль 14 дүгээр зүйл, 16.1.2, 16.1.3, 
16.1.4, 17.1.1, 18 дугаар зүйл, 19.1.1, 19.1.2, 20.1-д заасны дагуу тодорхойлсон 
орлогод ногдуулан суутгасан албан татварын улирлын тайланг дараа улирлын 
эхний сарын 20-ны өдрийн дотор, жилийн тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны 
өдрийн дотор өссөн дүнгээр гаргаж, харьяа татварын албанд хүргүүлсэн бgahд 

      Хүрэх 
түвшин 

Эхний хагас жилд: Тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд хүргүүлсэн байна.  
Зөрчил дутагдал гаргаагүй байх;  

Сүүлийн хагас жилд:  Тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд хүргүүлнэ. Зөрчил 
дутагдал гаргаагүй байх; 

 
 

 

 
Арга 

хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.1.8 дугаар арга хэмжээ-Байгууллагын урсгал засвар, 
дулаан, цахилгааны болон ус хангамжийн системийн их болон урсгал засварыг тогтоосон 
хугацаанд хийж, техникийн горимыг хангуулах, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих, тээврийн 
хэрэгслийн засвар, техник үйлчилгээг тухай бүр хийж, албаны бэлэн байдлыг хангах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төсвийн  тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5  

 
 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж Санхүү, аж ахуйн алба  

Суурь түвшин Байгууллагын эзэмшлийн дулааны болон цэвэр, бохир усны шугамын зургийг эрх 
бүхий байгуулагаар гаргуулан баталгаажуулсан. АТГ-ын бүртгэл бүхий 7 газраас 
6 газрын гэрээ, гэрчилгээг шинэчилж, улсын бүртгэлд бүртгүүлж дугаар авах 
ажиллагааг хийж, 1 газрыг Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах 
байгууллагын албан хэрэгцээний газрыг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 
эзэмших эрхийг Нийслэлийн өмчлөлд буцаасан. Албаны бэлэн байдлыг хангах 
үүднээс бүх автомашины засвар, үйлчилгээг  цаг тухайн бүрт нь мэргэжлийн 
байгууллагаар хийлгэж, анхан шатны үзлэгийг 7 хоног бүр хийж хэвшээд байна.  
Засвар үйлчилгээг “Май кар”, “Монгол Хьюндай Автомотив”, “Моннис”, “Ноён 
хүрд”, “Бодиз Автомотив” ХХК-ий засварын газруудтай гэрээ байгуулан, 2626,0 
мянган төгрөгийн засвар үйлчилгээ хийлгэсэн. Даатгалын гэрээний дагуу 
“Практикал даатгал” ХХК-аар 5731,9 мянган төгрөгийн засвар үйлчилгээ 
хийлгэсэн.  Байгууллагад шаардлагатай засвар, үйлчилгээний ажлыг тухай бүр 
гүйцэтгэж үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцлийг хангаж ажилласан.  

Шалгуур үзүүлэлт -Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах 

      Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Байгууллагад шаардлагатай засвар, үйлчилгээ болон аж 
ахуйн бусад ажлыг тухай бүр гүйцэтгэж үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцлийг 
хангаж, дэмжлэг үзүүлж ажилласан байна.  

Сүүлийн хагас жилд: Байгууллагад шаардлагатай засвар, үйлчилгээний ажлыг 
тухай бүр гүйцэтгэж үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцлийг хангаж, дэмжлэг 
үзүүлж ажилласан байна. 

 

 
Арга 

хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.1.9 дугаар арга хэмжээ-Байгууллагаас чөлөөнд гарсан 
ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төсвийн  тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 16.5, Ахмад настнй тухай хууль 12 дугаар 
зүйлийн 12.5, 13 дугаарзүйлийн 13.4,   

 
 
 
 
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал  1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Ахмадын сангийн хөрөнгөөр 

Хариуцах нэгж Санхүү, аж ахуйн алба 

Суурь түвшин 2019 онд байгууллагаас чөлөөнд гарсан ахмад настнуудыг 2 удаа хүлээн авч, 
хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

-Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах 

      Хүрэх 
түвшин 

Эхний хагас жилд: *Ахмад настны судалгааг шинэчлэн гаргасан байх;  
*Хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохих журмын дагуу зохион байгуулсан байх;  

Сүүлийн хагас жилд: *Хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохих журмын дагуу зохион 
байгуулсан байх; 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.1.10 дугаар арга хэмжээ-Албан хаагчдыг даатгалд 
хамруулах ажлыг зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.10, 30 дугаар зүйлийн 30.5  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж Санхүү, аж ахуйн алба 

Суурь түвшин 2018 оны 12 дугаар сард “Практикал даатгал” ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу 
даатгалын 50 тохиолдолд 4797,0 мянган төгрөгийн нөхөн олговрыг албан 
хаагчдад олгосон байна.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Гэрээний биелэлтийг талууд дүгнэсэн байх; 
*шаардлагатай гэж үзвэл гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байх;  
*Гэрээний үүрэг хангагдсан байх;   

      Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: *Талууд гэрээнд заасан хугацаанд гэрээг дүгнэсэн байна.  
*Гэрээний үүрэг хангагдаж, албан хаагчдад нөхөн олговрыг саадгүй олгосон байна.     

Сүүлийн хагас жилд: *Гэрээний үүрэг хангагдаж, албан хаагчдад нөхөн олговрыг 
саадгүй олгосон байна.     
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Арга 

хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.1.11 дүгээр арга хэмжээ-Албан хаагчдыг эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах, эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг 
тогтмол үзүүлэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төсвийн  тухай хуулийн 16.5 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн дагуу  

Хариуцах нэгж Санхүү, аж ахуйн алба 

Суурь түвшин 2019 онд Хавдар судлалын үндэсний төвтэй гэрээ байгуулан албан хаагчдыг 
эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт *Албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан байх; 
*Эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг тогтмол үзүүлэх; 
*Өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл аж төрөх, халдвар, хамгааллын дэглэм 
зэрэг эрүүл аж төрөх ёсны талаар яриа таниулга хийсэн байх; 
*Байгууллагад өвчлөл гарах, халдвар хамгааллын дэглэм зөрчигдөхөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;  

      Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: *Эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг тогтмол 
үзүүлэх; 
*Байгууллагад өвчлөл гарах, халдвар хамгааллын дэглэм зөрчигдөхөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан байна.  

Сүүлийн хагас жилд: *Албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх 
үзлэгт хамруулж, дүнг нэгтгэн танилцуулж, холбогдох арга хэмжээг авсан 
байна.  
*Эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг тогтмол үзүүлсэн байна.  
*Өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл аж төрөх, халдвар, хамгааллын дэглэм 
зэрэг эрүүл аж төрөх ёсны талаар яриа таниулцга хийсэн байна.  
*Байгууллагад өвчлөл гарах, халдвар хамгааллын дэглэм зөрчигдөхөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан байна.  

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.1.12 дугаар арга хэмжээ-Байгууллагын эд хөрөнгийн 
тооллого хийж холбогдох арга хэмжээ авах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 70 дугаар зүйл, Төсвийн тухай 
хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5, Авлигын эсрэг хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1.10  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж Санхүү, аж ахуйн алба 

Суурь түвшин Байгууллагын эд хөрөнгийн 2018 оны жилийн эцсийн тооллогыг явуулж дуусган, 
ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон болон илүүдэлтэй хөрөнгийн 
судалгааг гарган актлах, ашиглалтаас хасах санал боловсруулж, байгууллагын 
өмч хамгаалах байнгын зөвлөлд танилцуулж, холбогдох арга хэмжээг авав.  Өмч 
хамгаалах байнгын зөвлөлийн хуралд 2018 оны жилийн эцсийн тооллогын 
комиссоос ирүүлсэн нэгтгэл болон хурлын тэмдэглэлийг танилцуулж, хурлын 
тэмдэглэлийг хөтлөн, хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу 2018 оны жилийн эцсийн 
тооллогоор илэрсэн ашиглалтын хугацаа дууссан, эвдрэл гэмтэлтэй 
хөрөнгүүдийг акталж данснаас хассан.  

Шалгуур үзүүлэлт -Тооллого хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн томилогдсон байх; 
-Тооллого хийгдсэн байх;  
-Дүнг танилцуулж, холбогдох арга хэмжээ авсан байх;  

 
 
      Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: *Тооллого хийгдэж, өмч хамгаалах байнгын зөвлөлд дүнг 
танилцуулсан байна.  
*Холбогдох удирдлага, зохион байгуулалт, эрх зүйн шинжтэй арга хэмжээ авсан 
байна.   

Сүүлийн хагас жилд: *Тооллого хийгдэж, өмч хамгаалах байнгын зөвлөлд дүнг 
танилцуулсан байна.  
*Холбогдох арга хэмжээ авсан байна.  

 

 
Арга 

хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.1.13 дугаар арга хэмжээ-Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах 2020 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг 
хангах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хууль, холбогдох бусад эрхийн акт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал  1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хуульд заасан журмаар 
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Хариуцах нэгж Санхүү, аж ахуйн алба 

Суурь түвшин Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 онд зохион байгуулах худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөг ТЕЗ-аар батлуулж, Засгийн газрын худалдан авах 
ажиллагааны цахим хуудас www.tender.gov.mn  вэб сайтад  байршуулсан. 2018 онд 
зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн тайланг  гарган 
Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын Худалдан авах ажиллагааны бодлогын 
хэлтэст хүргүүлсэн.Төлөвлөгөөнд тусгагдсан улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар санхүүжүүлэх “Ширээний болон зөөврийн компьютер, компьютерийн 
дагалдах хэрэгсэл худалдан авах” болон “Автомашин тээврийн хэрэгсэл худалдан 
авах”  гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий Үнэлгээний хороог байгуулж, 
тендерийн бичиг баримтыг боловсруулан захиалагчаар батлуулж, урилгын хамт 
Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас tender.gov.mn сайтад 
байршуулан нээлттэй тендер шалгаруулалт зарласан. “Авлигатай тэмцэх газарт 
тусгай зориулалтын хувцас үйлдвэрлэж нийлүүлэх” нийлүүлэгчийг харьцуулалтын 
аргаар сонгон шалгаруулах үнийн саналын баримт бичгүүдийг боловсруулав. 
Нээлттэй тендерийн шалгаруулалтын журмаар тендерийн үнэлгээний хороо 
ажиллаж “Таван богд” ХХК-аас хөдөө, орон нутгийн ажлын хэрэгцээнд 2 ширхэг 
Ланд-200 автомашин, Хайсе загварын 16 хүний суудалтай бага оврын автобус 1 
ширхэг, Киамоторс Монгол ХХК-аас суудлын Киа Оптима загварын 3 ширхэг, 
Серота загварын 1 ширхэг автомашинууд, “Монтех дистрибьюшн” ХХК-аас алба 
хаагчдын ажлын хэрэгцээнд зөөврийн болон суурь компьютер зэргийг 100% 
гүйцэтгэлтэйгээр худалдан авч, Сангийн Яамны publicinvestment.gov.mn сайтад 
бүртгэлийг хөтөлж ажиллалаа. Энэ хүрээнд байгууллагын автомашины парк 
шинэчлэл хийгдэж, 802,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэв. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

-Хууль тогтоомжид заасан үндэслэл, журмын дагуу төлөвлөгөөт худалдан авах 
ажиллагаа хийгдэж, үйл ажиллагаа зорилгоыг хангасан байх;  

      Хүрэх 
түвшин 

Эхний хагас жилд: Төлөвлөгөөнд заасан худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж, 
үр дүнг тооцсон байна.Зөрчил дутагдал гаргаагүй байна. 

Сүүлийн хагас жилд: Төлөвлөгөөнд заасан худалдан авах ажиллагаа зохион 
байгуулж, үр дүнг тооцсон байна.Зөрчил дутагдал гаргаагүй байна.  

 

 
Арга 

хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.1.14 дүгээр арга хэмжээ-Шилэн дансны хуулийн  
хэрэгжилтийг хангаж, ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

”Шилэн дансны тухай” хуулийн 5, 6, 7 дугаар хэсэг 

 
Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал  1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 

Хариуцах нэгж Санхүү, аж ахуйн алба 

Суурь түвшин “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг 
тогтоох тухай” журмын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн 2019 оны сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, цалингийн зардлаас 
бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын гүйлгээ, 5 сая төгрөгөөс 
дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн 
хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг, хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга 
хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл зэрэг мэдээллийг сар бүр мэдээллийг 
байршуулж хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллав. Мөн  төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн тайлант оны улирлын болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, 
батлагдсан төсөв, төсвийн өөрчлөлт, аудитын болон бусад хяналт шалгалтын 
дүнг тухай бүр зохих журмын дагуу хуулийн хугацаанд мэдээллийг байршуулж 
зөрчил, дутагдал гаргалгүй ажиллав. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

*Байгууллагын шилэн дансанд хуульд заасан мэдээллийг тогтоосон хугацаанд 
байршуулж, олон нийт мэдээлэлтйэ танилцах боломжийг олгосон байх;  

      Хүрэх 
түвшин 

Эхний хагас жилд: Мэдээллийг тогтоосон хугацаанд байршуулсан байна.  

Сүүлийн хагас жилд: Мэдээллийг тогтоосон хугацаанд байршуулсан байна. 

 
---000--- 
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ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
ЗОРИЛТЫН ХҮРЭХ ҮР ДҮН 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 

Нэг. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх; 

1. Хүний нөөцийн 
програмыг үйл 
ажиллагаанд 
нэвтрүүлэх. 

- Хүний нөөцийн програм 
хангамж байхгүй, судалгааг 
тухай бүр хувийн хэрэг 
болон бусад эх сурвалжаас 
түүвэр маягаар хийж 
байгаа. 

*Хүний нөөцийн 
програм хангамж 
боловсруулах 
хэрэгцээ, 
шаардлагыг 
тодорхойлсон 
байна. 
*Програмын ажлын 
даалгавар 
боловсрогдсон 
байна.  
*Програмын 
туршилт хийгдэж, 
үйл ажиллагаанд 
нэвтэрсэн байна.   

*Програмын 
хөгжүүлэлт хийгдэж, 
албан хаагчтай 
холбоотой мэдээ, 
мэдээлэл бүрэн орж, 
судалгааг бүх төрлөөр 
гарах авах, үйл 
ажиллагаанд ашиглах 
боломж бүрдсэн байна 

2. Албан хаагчдын 
нийгмийн хамгааллын 
хөтөлбөрийг 
холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцүүлэн 
боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх. 

- Албан хаагчдын нийгмийн 
хамгааллын хөтөлбөр 2015 
онд батлагдсан боловч 
үйлчлэх хугацаа дуусгавар 
болсон. Албан хаагчдад 
орон сууц худалдан авахад 
дэмжлэг үзүүлэх журам 
үйлчилж байгаа. Гэвч 
бодлогын хэмжээнд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
баримтжуулах 
шаардлагатай байгаа.   

*Албан хаагчдын 
нийгмийн 
хамгааллын 
хөтөлбөрийг 
боловсруулах 
судалгаа хийгдсэн 
байх; 
*Хөтөлбөрийн төсөл 
боловсрогдсон 
байх; 
*Хэлэлцүүлсэн 
байх; 
*Хөтөлбөр 
батлагдаж, 
сурталчилгааны 
ажил зохион 
байгуулагдсан байх;   
 

*Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг ханагх 
ажил, арга хэмжээг 
төлөвлөгөөний дагуу 
хэрэгжүүлсэн байна 

3. Албан хаагчдын ур 
чадвар, мэргэшлийн 
түвшинг дээшлүүлэх 
2020 оны сургалтын 
төлөвлөгөөний дагуу 
сургалт зохион 
байгуулах, албан 
хаагч өөрийгөө 
хөгжүүлэх санал, 
санаачлагыг дэмжих; 

- Албан хаагчдын ур чадвар, 
мэргэшлийн түвшинг 
дээшлүүлэх сургалтын 
төлөвлөгөөний дагуу жил 
тутамд сургалт зохион 
байгуулагддаг. Удирдлагын 
академид төрийн албан 
хаагчдын сургалт тогтмол 
зохион байгуулагдах 
болсон.  

*Албан хаагчдын ур 
чадвар, 
мэргэшлийн 
түвшинг 
дээшлүүлэх 2020 
оны сургалтын 
төлөвлөгөө 
батлагдсан байх; 

*Төлөвлөгөөний дагуу 
сургалт зохион 
байгуулагдаж, албан 
хаагчид байгууллагын 
болон бусад хэрэгцээт 
сургалтад хамрагдан 
суралцсан байх, албан 
хаагчаас мэргэжлийн 
мэдлэг, боловсролын 
зэргээ ахиулах 
сургалтад хамрагдах 
санал санаачлагыг 
дэмжиж шийдвэрийг 
албажуулсан байна. 

4. Албан хаагчдын дунд 
биеийн тамир, 
спортын арга хэмжээг 
зохион байгуулах; 

- Албан хаагчдын дунд 
биеийн тамир, спортын 
арга хэмжээг зохион 
байгуулж ирсэн. 

*Төлөвлөгөө 
батлагдсан байх; 
 

*Спортын уралдаан, 
тэмцээнийг зохион 
байгуулсан байх; 
*Бусад 
байгууллагуудаас 
зохион байгуулж 
байгаа тэмцээн 
уралдаанд оролцсон 
байх; 

5. Төрийн албаны 
стандартын 
удирдлагын 
хэрэгжүүлэхэд 
чиглэгдсэн бусад 
ажил, арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 

- Төрийн албаны тухай 
хуульд заасан үндэслэл, 
журмын дагуу зохих арга 
хэмжээг хэрэгжүүлж ирсэн. 
Төрийн албаны тухай 
хуулийн /шинэчилсэн 
найруулга/ батлагдснаар 
зарим бүртгэл, судалгааг 
шинэчлэх, шинээр 

*Албан хаагчдыг албан тушаалд томилох, 
чөлөөлөх, хүний нөөцийн судалгаа, сонгон 
шалгаруулалт зохих журмын дагуу явагдсан 
байна.  
*Албан хаагчдын болон иргэдийн өргөдөл, 
гомдлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэгдсэн 
байна.  
*Төрийн болон бусад, яам агентлаг, бусад 
байгууллагын болон АТГ-ын шагналд албан 
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боловсруулах 
шаардлагатай байгаа. 

хаагчдыг тодорхойлох, нэр дэвшүүлэх ажлыг 
хариуцан гүйцэтгэх; 
*Хариуцлага ногдуулсан албан хаагчдын 
нэгдсэн бүртгэл хөтлөх; 
*Төрийн албаны болон хөдөлмөрийн 
харилцаатай холбоотой шийдвэрүүд зохих 
журмын дагуу албажсан байна. /тусламж 
дэмжлэг үзүүлсэн, тусламж, дэмжлэг, 
хөнгөлөлт үзүүлсэн албан хаагчдын, төрийн 
болон цэргийн алба хаасан хугацааны, 
сургалтад хамрагдсан гэх зэрэг/ 
*Албан хаагчийн нөөцийн бүртгэлийг зохих 
журмын дагуу хөтөлсөн байх; 
*Албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журмын 
хэрэгжилт хангагдсан байна. 
*Төрийн албаны зөвлөлд албан хаагчийн 
хөдөлгөөний мэдээ зохих журмын дагуу 
хугацаандаа хүргэгдсэн байна.  
*Бусад судалгаа бүрэн хийгдсэн, үйл 
ажиллагаанд ашиглах боломж бүрдсэн байна.  
*Хүний  нөөц, сургалтын чиглэлээр хэлтэс, 
албадад зөвлөмж, мэдээллийг хүргүүлсэн 
байна.  
*Албан хаагчдын хувийн хэргийн бүрдлийг 
хангах, архивт шилжүүлэх шаардлагатай 
хувийн хэргийг зохих журмын дагуу жил 
тутамд архивт шилжүүлсэн байна.  
*Хүний нөөц, хүний нөөцийн хөгжил, нийгмийн 
хамгааллын талаарх шаардлагатай мэдээлэл 
бэлтгэх, эрх бүхий албан тушаалтныг тухай 
бүр мэдээллээр хангасан байна.  

6. Байгууллагын архивыг 
бүрдүүлэх;  

- Архивын үйл ажиллагаа 
зохих журмын дагуу 
хийгдэж байгаа боловч Төв 
архивт баримт шилжүүлэх 
зэрэг зарим ажиллагаа 
дутагдалтай байгаа.  

Архивын хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилт 

хангагдсан 
байна. 

Архивын хууль 
тогтоомжийн 

хэрэгжилт 
хангагдсан 

байна. 

7. Хэвлэмэл хуудас 
хийлгэх, хэрэглэх 
хадгалах журам”-ын 
хэрэгжилтийг хангах; 

- Хэвлэмэл хуудсыг архивын 
ажилтан түгээх тооцоо 
нийлэх ажлыг хариуцаж 
байгаа.   

*Хэвлэмэл хуудасны 
бүртгэл, тооцоо, 
захиалга зохих журмын 
дагуу хийгдсэн байна.  

*Хэвлэмэл 
хуудасны бүртгэл, 
тооцоо, захиалга 
зохих журмын 
дагуу хийгдсэн 
байна.  

8. Байгууллагын албан 
хэрэг хөтлөлтийг 
Төрийн албан хэрэг 
хөтлөлтийн үндсэн 
заавар, Албан хэрэг 
хөтлөлтийн стандарт 
холбогдох бусад 
эрхийн актын дагуу 
хөтлөх;   

- Албан бичиг, өргөдөл, 
гомдлыг хүлээн авах, 
бүртгэх, түгээх архивлах 
ажил хийгдэж байгаа 
боловч хяналтыг 
сайжруулах шаардлагатай 
байгаа. .  

*”Төрийн албан хэрэг 
хөтлөлтийн үндсэн 
заавар”-ын хэрэгжилт 
бүрэн хангадсан байна. 

*”Төрийн албан 
хэрэг хөтлөлтийн 
үндсэн заавар”-ын 
хэрэгжилт бүрэн 
хангадсан байна. 

9. Төрийн албан хэрэг 
хөтлөлтийн үндсэн 
заавар, Албан хэрэг 
хөтлөлтийн стандарт 
холбогдох бусад 
эрхийн актын дагуу 
удирдлагын 
шийдвэрийг 
албажуулах, арга зүйн 
зөвлөгөөгөөр хангах;   

- *Төрийн албан хэрэг 
хөтлөлтийн заврын дагуу 
үйл ажиллагааг эрхлэн 
гүйцэтгэж байгаа. 

*Төрийн албан хэрэг 
хөтлөлтийн үндсэн 
заавар” болон бусад 
эрхийн актын хэрэгжилт 
бүрэн хангагдсан байна. 
*Зөрчил дутагдал 
гаргаагүй байна.  

*Төрийн албан 
хэрэг хөтлөлтийн 
үндсэн заавар” 
болон бусад 
эрхийн актын 
хэрэгжилт бүрэн 
хангагдсан байна. 
*Зөрчил дутагдал 
гаргаагүй байна.  

10. Удирдлагын хүчин 
төгөлдөр баримт 
бичгийг байгууллага, 
албан тушаалтан, 
иргэдэд хүргэх, хүлээн 
авах; 

- *Удирдлагын хүчин 
төгөлдөр баримт бичгийг 
байгууллага, албан 
тушаалтан, иргэдэд хүргэх, 
бусад байгууллагаас 
хүлээн авах ажиллагаа 
журмын дагуу явагдаж 
байгаа.  

*Журмын хэрэгжилт 
хангагдаж, зөрчил, 
дутагдал гараагүй байх; 

*Журмын 
хэрэгжилт 
хангагдаж, зөрчил, 
дутагдал гараагүй 
байх; 
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11. Байгууллагын дотоод 
зохион байгуулалтын 
ажлыг хариуцан 
гүйцэтгэх 

- Хэлтэс, албадын үйл 
ажиллагааны уялдааг 
хангаж дотоод зохион 
байгулалтыг хариуцан 
гүйцэтгэх Тамгын хэлтсийн 
чиг үүргийг хэрэгжүүлж 
байгаа. 
 

Үйл ажиллагааны 
уялдаа хангагдсан 
байна. 

Үйл ажиллагааны 
уялдаа хангагдсан 
байна. 

Хоёр. Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах,  
хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх; 

1. Байгууллагын үйл 
ажиллагааг зохицуулж 
байгаа эрх зүйн 
актуудыг 
боловсронгуй болгох, 
холбогдох хууль, 
хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийг 
арилгах чиглэлээр 
санал боловсруулах; 

- Байгууллагын үйл 
ажиллагааг зохицуулж 
байгаа эрхийн актууд /2007-
2017/-д кодификаци хийж, 
шаардлагатай эрхийн 
актуудыг боловсруулж, 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулж 
баталсан. Шинээр  
холбогдуулан эрхийн акт 
боловсруулах, шинэчлэн 
найруулах, нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах 
шаардлага бий болсон.   

*Эрхийн акт, нэмэлт 
өөрчлөлт 
батлагдаж, үйл 
ажиллагаанд 
мөрдөгдсөн байна.  

*Эрхийн акт, нэмэлт 
өөрчлөлт батлагдаж, 
үйл ажиллагаанд 
мөрдөгдсөн байна.  

2. Хариуцагчийн 
төлөөллийг шүүх 
болон бусад 
байгууллагад 
хэрэгжүүлэх 

- Холбогдох хуульд заасан 
үндэслэл, журмын дагуу 
хариуцагчаас өгсөн 
итгэмжлэлийн үндсэн дээр 
төлөөллийг хэрэгжүүлж 
байгаа. 

Шүүх болон төрийн 
бусад байгууллагд 
төлөөлөл 
хэрэгжүүлсэн байх; 

Шүүх болон төрийн 
бусад байгууллагд 

төлөөлөл хэрэгжүүлсэн 
байх; 

3. Хууль, хууль 
тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх, хэлтэс, 
албадын үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг 
үзүүлэх 

- Захиргааны ерөнхий хуульд 
заасан үндэслэл, журмын 
дагуу тушаал, бусад эрхийн 
акт, мөн гэрээний эрх зүйн 
үндэслэлийг хянаж байгаа. 
Цаашид хэлтэс, албад, 
албан хаагчдад бусад 
холбогдох чиглэлээр 
заавар, зөвлөмж өгөх 
шаардлагатай байгаа 
болно. 

*Шүүх болон төрийн 
бусад байгууллагд 
төлөөлөл 
хэрэгжүүлсэн байх; 

*Шүүх болон төрийн 
бусад байгууллагд 
төлөөлөл хэрэгжүүлсэн 
байх; 

 

Гурав. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх; 

1. Авлигын эсрэг НҮБ-ын 
Конвенцийн 
хэрэгжилтийг хянах 
ажлын хэсэгт 
холбогдох мэдээ,  
 
 
 
 
 
 
 
мэдээллийг хүргүүлэх, 
Монгол улсад үйл 
ажиллагаа явуулахад 
дэмжлэг үзүүлэх, 
өгсөн зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах; 
 

- *Авлигын эсрэг НҮБ-ын 
Конвенцийн хэрэгжилтийг 
хянах 2 дугаар мөчлөгийн 
хүрээнд тус  
 
 
 
 
 
 
 
 
конвенцийн 2, 5 дугаар 
бүлгийн хэрэгжилтийг 
тайлагнах ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнд ажиллаж 
байгаа бөгөөд тайланг 
бэлтгэн 2019 оны 8 дугаар 
сард НҮБ-ын Мансууруулах 
бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
албанд хүргүүлсэн. Тус 
улсын конвенцийн 
хэрэгжилтийг үнэлэхээр 
сонгогдсон Буркина Фасо, 
Сингапур улс, НҮБ-ын 
мансууруулах бодис, гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх албаны 
нарийн бичгийн газрын 
төлөөлөгчидтэй 12 дугаар 

*Авлигын эсрэг 
НҮБ-ын Конвенцийн 
хэрэгжилтийг хянах 
2 дугаар мөчлөгийн 
хүрээнд тус  
 
 
 
 
 
конвенцийн 2, 5 
дугаар бүлгийн 
хэрэгжилтийг 
тайлангийн дүгнэлт 
гаргахад 
шаардлагатай бүх 
мэдээ, баримт 
хүргэгдэж, бодитой 
дүгнэлт гаргах 
нөхцөл бүрдсэн 
байна.  
*Өгсөн зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг хангах 
төлөвлөгөө 
боловсруулагдаж, 
ажил, арга хэмжээ 
зохион 
байгуулагдсан 
байна. 

*Авлигын эсрэг НҮБ-ын 
Конвенцийн 
хэрэгжилтийг хянах 2 
дугаар мөчлөгийн 
хүрээнд тус 
конвенцийн 2, 5 дугаар 
бүлгийн хэрэгжилтийг 
тайлангийн дүгнэлт 
гаргахад шаардлагатай 
бүх мэдээ, баримт 
хүргэгдэж, бодитой 
дүгнэлт гаргах нөхцөл 
бүрдсэн байна.  
*Өгсөн зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг хангах 
төлөвлөгөө 
боловсруулагдаж, 
ажил, арга хэмжээ 
зохион байгуулагдсан 
байна. 
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сард цахим хурал хийж, 
2020 онд хийгдэх ажлын 
төлөвлөгөөг хэлэлцсэн.  

Дөрөв. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах; 

1. АТГ-аас хэрэгжүүлж 
байгаа ажил, арга 
хэмжээний талаар сар 
бүр болон цаг үеийн 
асуудлаар тухай бүр  
хэвлэлийн бага хурал 
зохион байгуулах, эрх 
бүхий албан 
тушаалтны хэвлэлд 
ярилцлага өгөх ажлыг 
зохион байгуулах; 

Зохион 
байгуулса

н удаа 

Хэвлэлийн хурлыг цаг 
үеийн нөхцөл байдалтай 
уялдуулан зохион байгуулж 
байгаа. 

Хэвлэлийн бага 
хурал зохих журмын 
дагуу зохион 
байгуулагдаж 
мэдээ, мэдээллээр 
хангах ажиллагааг 
зохион байгуулсан 
байх; 

Хэвлэлийн бага хурал 
зохих журмын дагуу 
зохион байгуулагдаж 
мэдээ, мэдээллээр 
хангах ажиллагааг 
зохион байгуулсан 
байх; 

2. Авлигатай тэмцэх 
газраас авч 
хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ, үйл 
ажиллагааны талаар 
мэдээлэх 
“www.iaac.mn” 
мэдээллийн хуудсыг 
эрхлэн гаргах, түгээх; 

Хэвлэсэн 
дугаар 

Авлигатай тэмцэх газраас 
авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ, үйл ажиллагааны 
талаар мэдээлэх 
“www.iaac.mn” мэдээллийн 
хуудсыг эрхлэн гаргаж 
байгаа боловч түгээлт 
тогтмолжоогүй байгаа. 

www.iaac.mn” 
мэдээллийн 
хуудсыг 2 удаа 
хэвлэн түгээсэн 
байх; 

www.iaac.mn” 
мэдээллийн хуудсыг 2 
удаа хэвлэн түгээсэн 
байх ;   

3. Сурталчилгааг  (social 
networking) нийгмийн 
сүлжээнд үндэслэн 
хийх, хөтлөх, 
байгууллагын үйл 
ажиллагааг бусад 
хэлбэрээр сурталчлах 
ажиллагааг зохион 
байгуулах; 

- Тогтмол явагдаж байгаа.  Сурталчилгааг 
тогтмол зохион 
байгуулсан байх;  

Сурталчилгааг тогтмол 
зохион байгуулсан 
байх; 

4. Монголын Үндэсний 
олон нийтийн телевиз, 
радиотой хамтран 
“Авлигатай тэмцэх 
газрын цаг” цуврал 
нэвтрүүлгийг 14 хоног 
тутамд бэлтгэн, олон 
нийтийн хүртээл 
болгох; 

- Монголын Үндэсний олон 
нийтийн телевиз, радиотой 
хамтран “Авлигатай тэмцэх 
газрын цаг” цуврал 
нэвтрүүлгийг 14 хоног 
тутамд бэлтгэн, олон 
нийтийн хүртээл болгож 
байгаа боловч агуулга, 
хэлбэрийг өөрчлөх 
шаардлага байгаа. 

Эхний хагас жилд: 
*Нэвтрүүлгийн 
төлөвлөгөө 
батлагдсан байна.  
*Гэрээ 
байгуулагдаж нийт 
6 нэвтрүүлэг 
бэлтгэгдэж 
цацагдсан байх;  

Нийт 6 нэвтрүүлэг 
бэлтгэгдэж олны 
хүртээл бологосон 
байх; 

5. Байгууллагын 
хэмжээнд зохион 
байгуулсан ажил арга 
хэмжээний дүрс 
бичлэг, зураг, 
нэвтрүүлэг, видео, 
реклам ном гарын 
авлага, 
сурталчилгааны 
материалын эхийг 
төвлөрүүлэх, тухайн 
жилд үүссэн 
баримтуудаар 
архивын нэгж үүсгэж 
архивт шилжүүлэх; 

- - *Байгууллагын 
сурталчилгааны 
материал  сар 
тутамд нэг цэгт 
төвлөрч мэдээлэл, 
сурталчилгаа 
хийхэд хялбар 
болсон байна.  
*Үйл ажиллагаа 
хөнгөвчлөгдөж, 
нэгдсэн байдлаар 
мэдээ, мэдээлэл 
авах, нийтлэх, 
нэвтрүүлэх, 
шинэчлэх,  
боловсронгуй 
болгох нөхцөл 
бүрдсэн байна.  

 *Байгууллагын 
сурталчилгааны сар 
тутамд эх нэг цэгт 
төвлөрч мэдээлэл, 
сурталчилгаа хийхэд 
хялбар болсон байна.  
*Мэдээ, мэдээлэл 1 
цэгт төвлөрнө.  

6. *Авлигатай тэмцэх, 
ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, АТГ-ын үйл 
ажиллагааг мэдээлэн 
сурталчлах чиглэлээр 
хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагын 
ажилтан, сэтгүүлч, 
нийтлэлч, 

- - *Сургалт уулзалт 
зохион байгуулсан 
байна.  

*Сургалт зохион 
байгуулсан байна.  
*Шаардлагатай 
тохиолдолд 
байгууллагын үйл 
ажиллагааг сурталчлан 
мэдээлэх ном, гарын 
авлага, сэтгүүл, сонины 
эх бэлтгэсэн байна, 
хэвлүүлэх ажлыг 
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сурвалжлагч болон 
төрийн бус 
байгууллагын 
төлөөлөл, иргэд, олон 
нийт зэрэг зорилтот 
бүлгүүдэд чиглэсэн 
сургалт, уулзалт 
зохион байгуулах; 

хариуцан гүйцэтгэсэн 
байна. 

Тав. Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх,  
мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах; 

 

1. Албаны хяналт 
шалгалтын бүртгэл 
хөтлөх програмыг 
албан хэрэг 
хөтлөлтийн 
програмтай уялдуулан  
боловсруулж үйл 
ажиллагаанд 
нэвтрүүлэх. 

- - - Мэдээллийн сан 
бүрдэж, 
мэдээллийг богино 
хугацаанд авах 
боломж бүрдсэн 
байна.  

2. Сахилгын шийтгэл 
оногдуулсан тухай 
бүртгэл хөтлөх 
програмыг  албан 
хэрэг хөтлөлтийн 
програмтай уялдуулан 
боловсруулж үйл 
ажиллагаанд 
нэвтрүүлэх. 

- - - Мэдээллийн сан 
бүрдэж, 
мэдээллийг богино 
хугацаанд авах 
боломж бүрдсэн 
байна.  

3. АТГ-ын байршилд 
нэвтэрч байгаа 
иргэдийн бүртгэлийг 
цахимжуулах 

- Байгууллагад нэвтэрч 
байгаа иргэдийн 
бүртгэлийг Төрийн 
тусгай хамгалалтын 
албан хаагчид бүртгэж 
байгаа. Нэгдсэн сан 
байхгүй.  

*Бүртгэлийг 
цахимжуулахад 
шаардагдах техник 
тоног төхөөрөмжийн 
талаар судалгаа, 
сонголm хийгдэж, 
суурилуулсан байх;   
Тоног төхөөрөмжийн 
хэвийн, найдвартай, 
аюулгүй байдлыг 
хангагдсан байх; 
*Мэдээллийн нэгдсэн 
сан үүссэн байх; 

*Тоног 
төхөөрөмжийн 
хэвийн, 
найдвартай, 
аюулгүй байдлыг 
хангагдсан байна.  
*Мэдээллийн 
нэгдсэн сан үүссэн 
байна. 

4. ХАСХОМ-ийн 
мэдээллийн 
системийн 
сүлжээний ачаалал 
тэнцвэржүүлэгч 
төхөөрөмжийг 
шинэчилж, 
системийн хурдыг 
нэмэгдүүлэх 

- ХАСХОМ-ийн 
мэдээллийн системийг 
үйл ажиллагаанд 
ашиглаж байгаа.  

Сүлжээний ачаалал 
тэнцвэржүүлэгч 
төхөөрөмж 
шинэчлэгдэж, хурд 
нэмэгдсэн байх; 

- 

6. Байгууллагын дотоод 
сүлжээний 
компьютеруудын 
оролт, гаралтын 
сувгуудыг удирдах, 
түүгээр дамжиж буй 
мэдээллийн агуулгыг 
шүүх зориулалт бүхий 
програм хангамжийг 
суурилуулах 

- - Зориулалт бүхий 
програм хангамжийн 
суурилагдсан байна.  

*Үйл ажиллагаанд 
нэвтэрсэн байна.   

- 

 
Зургаа. Байгууллагын болон албан хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах 

 

1. Гамшгаас хамгаалах 
төлөвлөгөөг баталж 
үйл ажиллагаанд 
хэрэгжүүлэх; 

- АТГ-ын газрын даргын 
2007 оны 2018 дугаар 
тушаалаар 
Өндөржүүлсэн бэлэн 
байдлын үед ажиллах 
журам”, 2014 оны 
“Гамшгаас хамгаалах 

*Гамшгаас хамгаалах 
АТГ-ын төлөвлөгөө 
батлагдсан байна.  

*Байгууллагад 
мөрдөгдөж байгаа 
эрхийн актад нэмэлт, 

Төлөвлөгөөний 
дагуу гамшгаас 
хамгаалах дадлага 
сургалт зохион 
байгуулсан байх; 
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чиглэлээр авах зарим 
арга хэмжээний тухай” 
76 дугаар тушаал 
үйлчилж байгаа. 

өөрчлөлт оруулсан 
байна.  

*Төлөвлөгөөг 
сурталчлан таниулах 
ажиллагааг зохион 
байгуулсан байх; 

2. Болзошгүй аюул, 
гамшгийн нөхцөл 
байдал үүссэн үед 
нүүлгэн шилжүүлэх 
төлөвлөгөө 
боловсруулах, нүүлгэн 
шилжүүлэх бичиг 
баримт, эд зүйлийн 
жагсаалт, албан 
хаагчийн хуваарийг 
батлан мөрдүүлэх, 
дадлага сургалт 
зохион байгуулах; 

- 2014 оны “Гамшгаас 
хамгаалах чиглэлээр 
авах зарим арга 
хэмжээний тухай” А/76 
дугаар тушаал үйлчилж 
байгаа.  

Төлөвлөгөө зураглал 

гаргаж, батлуулан 

дадлага сургуулилт 

хийсэн байна.  

- 

3. Харъяа нэгжүүдэд 
хийх хяналт 
шалгалтын 
төлөвлөгөөг баталж, 
төлөвлөгөөт болон 
төлөвлөгөөт бус, 
гүйцэтгэлийн шалгалт 
хийж,  үр дүнг тооцох; 

 2019 онд баталсан  
хяналт шалгалтын 
төлөвлөгөөний дагуу  
холбогдох хэлтэс, 
албадын үйл 
ажиллагаанд хяналт 
шалгалтыг хийж, 
илэрсэн зөрчлийг 
арилгуулах арга 
хэмжээг авч эрх бүхий 
албан тушаалтанд 
хугацаатай үүрэг өгсөн. 
Үүргийн хэрэгжилтэд 
хяналт тавин ажиллаж 
байна. 

*Төлөвлөгөөнд заасны 
дагуу хяналт шалгалтыг 
хийж, ажлын чиглэл, 
зөвлөмж хүргүүлсэн 
байна. /Урьдчилан 
сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх хэлтэс 
Тамгын хэлтэс/ 
*Гүйцэтгэлийн хяналт 
шалгалтыг хийж, үр дүнг 
тооцсон байна. 
*Хяналт шалгалтын 
журмын хэрэгжилт 
хангагдсан байна.   

*Төлөвлөгөөнд 

заасны дагуу 
хяналт шалгалтыг 
хийж, ажлын 
чиглэл, зөвлөмж 
хүргүүлсэн байна. 
/Судалгаа 
шинжилгээний 
алба, Хяналт 
шалгалт, дүн 
шинжилгээний 
хэлтэс/   
*Гүйцэтгэлийн 
хяналт шалгалтыг 
хийж, үр дүнг 
тооцсон байна. 

4. Албан хаагчийн 
сахилга, ёс зүйн 
зөрчил болон гэмт 
хэрэг, зөрчилд өртөж 
хохирсон, холбогдон 
шалгагдсан талаарх  
мэдээ, мэдээллийн 
сан үүсгэж, шалтгаан, 
нөхцөлийг судлах, 
урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр яриа 
таниулга, сургалт 
зохион байгуулах; 

- Албан хаагчдын сахилга 
ёс зүй, байгууллага, 
алба хаагчийн аюулгүй  
байдлыг хангах 
чиглэлээр мэдээлэл 
хийсэн.  

 Албан хаагчийн 
сахилга, ёс зүйн зөрчил 
болон гэмт хэрэг, 
зөрчилд өртөж 
хохирсон, холбогдон 
шалгагдсан шалтгаан, 
нөхцөлийг судалж, 
урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр яриа 
таниулга, сургалт 
зохион байгуулсан 
байна. 

Албан хаагчийн 
сахилга, ёс зүйн 
зөрчил болон гэмт 
хэрэг, зөрчилд 
өртөж хохирсон, 
холбогдон 
шалгагдсан 
шалтгаан, 
нөхцөлийг судалж, 
яриа таниулга, 
сургалт хийсэн 
байна. 

5. Байгууллага, албан 
хаагч /гэр бүл/-ийн 
аюулгүй байдлыг 
хангах, урьдчилан 
сэргийлэх 
нэгбүрчилсэн болон 
нийтлэг арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх; 

- - *Албан хаагч, 
байгууллагын аюулгүй 
байдалд эрсдэл учирсан 
тохиолдолд авах арга 
хэмжээ тодорхой 
болсон байна.  
*Албан хаагч /гэр бүл/-
ийн аюулгүй байдал 
хангагдсан байна.   

*Үйл ажиллагаа 
зохих журмын 
дагуу явагдаж, 
албан хаагч /гэр 
бүл/-ийн аюулгүй 
байдал хангагдсан 
байна.   

6. Гүйцэтгэх ажил, хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалт явуулах эрх 
бүхий албан хаагчдад 
аюулгүй байдлыг 
хангах зорилгоор галт 
зэвсэг, бие хамгаалах 
тусгай хэрэгсэл, мэх 
хэрэглэх арга 
тактикийн сургалтыг 
зохион байгуулж, ур 
чадварын түвшинг 
дээшлүүлэх; 

- АТГ-ын даргын 2009 
оны 48 дугаар 
тушаалаар албаны 
сургалтыг зохион 
байгуулж байх үүргийг 
өгч,  тус сургалтын 
сургагч багшаар нэр 
бүхий албан хаагчийг 
томилсон. Сургалт, 
дадлагын төлөвлөгөө 
2019 оны 9 сарын 25-нд 
батлагдсан, нийт 165 
цагийн сургалт хийсэн.  

 

Сургалт, дадлагын 

хөтөлбөр батлагдаж, 

сургалт тогтоосон 

хугацаанд  зохион 

байгуулагдсан байх; 

-Мэргэжлийн 
байгууллагын 
тусламжтайгаар албан 
хаагчдын галт зэвсэг 
хэрэгсэл, мэх хэрэглэх 
чадварын  түвшинг 
тогтоож, үнэлсэн байх; 

Сургалт, дадлагын 
хөтөлбөр 
төлөвлөгөөний 
дагуу сургалт 
зохион 
байгуулагдсан 
байх; 

*Сургалтын үр дүнг 
тооцсон байх; 
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7. Байгууллагад 
ашиглагдаж байгаа 
галт зэвсэг, тусгай 
хэрэгсэл, дохиолол, 
хамгаалалтын бусад 
техник хэрэгслийн  
судалгааг хийж, 
шинэчлэх; 

- Байгууллагад 
ашиглагдаж байгаа галт 
зэвсэг тусгай 
хэрэгслийн тооллогыг 
холбогдох журмын 
дагуу хйиж байгаа 
боловч ашиглалтын 
чанар, хэрэглээний 
шаардлага хангаж 
байгаа эсэхийг тогтоох 
шаардлага бий болсон.  

*Галт зэвсэг, тусгай 
хэрэгсэл, дохиолол, 
хамгаалалтын бусад 
техник хэрэгслийн 
тооллого хийгдэж, 
эдэлгээний хугацаа, 
шаардлага хангаж 
байгаа эсэх дүгнэлтийг 
гаргуулсан байна.   
*Галт зэвсэг, тусгай 
хэрэгсэл, дохиолол, 
хамгаалалтын бусад 
техник хэрэгслийг 
шинэчлэх хэрэгцээ 
шаардлага,  техник 
хэрэгслийн судалгааг 
хийж, худалдан авалт 
хийгдсэн байна.  

*Галт зэвсэг, тусгай 
хэрэгсэл, 
дохиолол, 
хамгаалалтын 
бусад техник 
хэрэгслийг 
шинэчлэх хэрэгцээ 
шаардлага, 
худалдан авах 
техник хэрэгслийн 
судалгааг хийж, 
худалдан авалт 
хийгдсэн байна. 
*Эрх бүхий албан 
хаагчдыг сурган 
дадлагажуулсан 
байх;  

8. Төрийн болон албаны 
нууцын хадгалалт, 
хамгаалалтын 
чиглэлээр 
хэрэгжүүлсэн ажлын 
талаарх мэдээллийг 
бэлтгэн Тагнуулын 
байгууллагад  
хүргүүлэх; 

- Төрийн болон албаны 
нууцын тухай хууль 
2017 оны 09 дүгээр 
сарын 01-ний өдрөөс 
хэрэгжиж байгаа. 2019 
оны 07 дугаар сарын 19-
ний өдрөөс 
АБХШНАлба нууцын 
хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангах чиг 
үүргийг хэрэгжүүлж 
байгаа.  

*Төрийн болон албаны 
нууцын хадгалалт, 
хамгаалалтын 
чиглэлээр хэрэгжүүлсэн 
ажлын талаарх 
мэдээллийг бэлтгэн 
Тагнуулын 
байгууллагад  
хүргүүлсэн байна.   

- 

9. Төрийн болон албаны 
нууцын тухай хууль 
тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэхэд 
чиглэгдсэн удирдлага, 
зохион байгуулалтын 
арга хэмжээ авах; 

- Төрийн болон албаны 
нууцын тухай хууль 
2017 оны 09 дүгээр 
сарын 01-ний өдрөөс 
хэрэгжиж байгаа. 2019 
оны 07 дугаар сарын 19-
ний өдрөөс 
АБХШНАлба нууцын 
хууль тогтоомжийн  
хэрэгжилтийг хангах чиг 
үүргийг хэрэгжүүлж 
байгаа.  

Төрийн болон албаны 
нууцын тухай хууль 
тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэхэд 
чиглэгдсэн үйл 
ажиллагааг удирдлага, 
зохион байгуулалтаар 
хангаж, хууль 
тогтоомжид  
заасан шаардлага 
хангасан байна.  

Төрийн болон 
албаны нууцыг 
хамгаалах, 
хадгалах талаар 
зохих арга хэмжээ 
авагдаж, хууль 
тогтоомжоор 
тогтоосон журам, 
шаардлага  
зөрчигдөөгүй 
байна.    
 

Долоо.Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх,  
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах; 

1. Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн 2019 оны 
жилийн эцэс, 2020 оны 
эхний хагас жилийн 
санхүүгийн нэгтгэсэн 
тайланг гарган 
Үндэсний аудитын 
газар болон Сангийн 
яаманд хүргүүлэх; 

- ҮАГ-аас  2018 оны  
санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд хийсэн 
аудитын шалгалтад 
харилцах, касс, үндсэн 
хөрөнгө, бараа 
материал, цалин хөлс 
зэрэг санхүүгийн анхан 
шатны баримтыг 
хамруулан шалгуулсан 
бөгөөд  “Зөрчилгүй” 
дүгнэлт өгсөн. 

Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн хувьд 2019 
оны жилийн төсвийн 
гүйцэтгэл, санхүүгийн 
нэгтгэсэн тайланг 2020 
оны 4 дүгээр сарын 05-
ны дотор төрийн 
аудитын төв 
байгууллагад, аудит 
хийсэн тайланг 4 дүгээр 
сарын 25-ны дотор 
санхүү, төсвийн асуудал 
эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв 
байгууллагад 
хүргүүлсэн байна. 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн хувьд 
2020 оны хагас 
жилийн төсвийн 
гүйцэтгэл, 
санхүүгийн 
нэгтгэсэн тайланг 8 
дугаар сарын 15-
ны дотор санхүү, 
төсвийн асуудал 
эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв 
байгууллагад 
хүргүүлсэн байна. 

2. Төсвийн шууд 
захирагчийн 2019 оны 
жилийн эцэс, 2020 оны 
эхний хагас жилийн 
санхүүгийн тайланг 
гаргах; 

- Төсвийн шууд 
захирагчийн 2018 оны 
жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайланг 
гаргаж, төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн нэгтгэсэн 
санхүүгийн тайланд 
нэгтгүүлсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн хувьд 
улирлын төсвийн 
гүйцэтгэл, санхүүгийн 
тайланг дараа улирлын 
эхний сарын 15-ны 
дотор гаргаж 
харьяалагдах дээд 
шатны төсвийн 
захирагчид, жилийн 
төсвийн гүйцэтгэл, 
санхүүгийн тайланг 

- 
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2020 оны 01 дүгээр 
сарын 25-ны дотор 
төрийн аудитын 
байгууллагад хүргүүлж, 
аудит хийсэн санхүүгийн 
тайланг 02 дугаар сарын 
25-ны дотор 
харьяалагдах дээд 
шатны төсвийн 
захирагчид хүргүүлсэн 
байна. 

3. Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн 2020 оны 
төсвийн гүйцэтгэлийн 
сар бүрийн мэдээг 
гарган, тогтоосон 
хугацаанд Сангийн 
яаманд нэгтгүүлэх; 

- *Байгууллагын 2019 оны 
төсөв 17,124,415,9 
төгрөг байхаар 
батлагдаж, гүйцэтгэл 
16,905,028,6 төг байна. 
2020 онд 27,108,162,0 
төг байхаар 
батлагдсныг өмнөх 
онтой харьцуулбал, 
9,983,746,1 төгрөг буюу 
58.3 хувиар өссөн 
үзүүлэлттэй байна. 

2020 оны төсвийн 
гүйцэтгэлийн сар 
тутмын мэдээг гарган, 
тогтоосон хугацаанд 
Сангийн яаманд 
хүргүүлсэн байх;  
*Зөрчил дутагдал 
гаргаагүй байх;  

2020 оны төсвийн 
гүйцэтгэлийн сар 
тутмын мэдээг 
гарган, тогтоосон 
хугацаанд Сангийн 
яаманд хүргүүлсэн 
байх;  
*Зөрчил дутагдал 
гаргаагүй байх; 

4. Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн жилийн 
төсвийн саналыг 
Сангийн яаманд 
хүргүүлэх; 

-  2020 оны жилийнн 
төсвийн хязгаарын 
санал, 2021-2023 оны 
дунд хугацааны төсвийн 
төсөөллийг хуулийн 
хугацаанд нь Сангийн 
яаманд хүргүүлсэн. 

Байгууллагын 2022-
2023 оны төсвийн 
төсөөллийг 
боловсруулсан байна. 

Байгууллагын 2021 
оны төсвийн 
саналыг 
боловсруулж, 
Сангийн яаманд 
хүргүүлсэн байна. 

5. Байгууллагын хэвийн 
үйл ажиллагааг 
ханган, төлбөр 
тооцоог батлагдсан 
төсөвтөө багтаан 
холбогдох анхан 
шатны баримтыг 
үндэслэн 
санхүүжүүлж, 
харилцагч 
байгууллагуудтай 
тооцоо нийлэн өр, 
авлага үүсгэхгүй 
ажиллах; 

 Урсгал зардлын 
харилцах дансаар 15 
тэрбум 859 сая 
төгрөгийн эх үүсвэрийг 
бүртгэж, анхан шатны 
баримтыг үндэслэн 
гүйлгээ бичиж, 
харилцагч байгууллагын 
дансанд шилжүүлэг 
хийсэн. Байгууллагын 
мөнгөн хөрөнгийн өдөр 
тутмын хяналтыг 
хэрэгжүүлж, харилцагч 
байгууллага бүрээр өр, 
авлагын тооцоо 
нийлсэн.  

Төсвийн тухай хууль 
хэрэгжиж, батлагдсан 
төсвийг зориулалтын 
дагуу зарцуулагдсан 
байна. 

Төсвийн тухай 
хууль хэрэгжиж, 
батлагдсан төсвийг 
зориулалтын дагуу 
зарцуулагдсан 
байна. 

6. Нягтлан бодох 
бүртгэлийн анхан 
шатны баримтыг 
үндэслэн ажил 
гүйлгээг бүртгэх; 

 Байгууллагын 
санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд холбогдох 
тооцоо, судалгааг тухай 
бүр гаргаж хяналт тавьж 
ажиллав. 

*Батлагдсан төсөв 
зориулалтын дагуу 
зарцуулагдаж үр дүн 
дээшилсэн байх; 
*Төсвийн хөрөнгийн 
зарцуулалтад хяналт 
тавих нөхцөл бүрдэж, 
зөрчил дутагдал 
гаргаагүй байна.    

*Батлагдсан төсөв 
зориулалтын дагуу 
зарцуулагдаж үр 
дүн дээшилсэн 
байх; 
*Төсвийн 
хөрөнгийн 
зарцуулалтад 
хяналт тавих 
нөхцөл бүрдэж, 
зөрчил дутагдал 
гаргаагүй байна.    

7. Албан хаагчдын цалин 
хөлс, гэрээт ажлын 
хөлс, шагнал 
урамшууллын тооцоог 
тухай бүр хийж, 
татвар, нийгмийн 
даатгалын тайлан 
гаргаж тайлагнах; 

- Албан  хаагчдын 
ажилласан цагийн хөлс, 
нэмэгдэл урамшууллыг 
сард 2 удаа олгож, 
ээлжийн амралтын 
олговор, ажлаас 
чөлөөлөгдсөн албан 
хаагчдын тооцоог тухай 
бүр хийж ажилласан. 
Бусад санхүүгийн 
тооцоог бүрэн хийж, 
орлогын албан 
татварын, нийгмийн 
даатгалын шимтгэл 

Тайлан мэдээг 
тогтоосон хугацаанд 
хүргүүлсэн байна.  
Зөрчил дутагдал 
гаргаагүй байх; 

Тайлан мэдээг 
тогтоосон 
хугацаанд 
хүргүүлсэн байна.  
Зөрчил дутагдал 
гаргаагүй байх; 
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төлөлтийн тайланг 
хуулийн хугацаанд, 
гаргаж, тайлагнасан ба 
нийгмийн даатгалын 
дэвтэрт зохих журмын 
дагуу бичилт хийж 
хэвшсэн. 

8. Байгууллагын урсгал 
засвар, дулаан, 
цахилгааны болон ус 
хангамжийн 
системийн их болон 
урсгал засварыг 
тогтоосон хугацаанд 
хийж, техникийн 
горимыг хангуулах, 
гүйцэтгэлд нь хяналт 
тавих, тээврийн 
хэрэгслийн засвар, 
техник үйлчилгээг 
тухай бүр хийж, 
албаны бэлэн байдлыг 
хангах; 

- Байгууллагад 
шаардлагатай засвар, 
үйлчилгээний ажлыг 
тухай бүр гүйцэтгэж үйл 
ажиллагаа хэвийн 
явагдах нөхцлийг 
хангаж ажилласан. 

Байгууллагад 
шаардлагатай засвар, 
үйлчилгээ болон аж 
ахуйн бусад ажлыг 
тухай бүр гүйцэтгэж үйл 
ажиллагаа хэвийн 
явагдах нөхцлийг 
хангаж, дэмжлэг үзүүлж 
ажилласан байна. 

Байгууллагад 
шаардлагатай 
засвар, үйлчилгээ 
болон аж ахуйн 
бусад ажлыг тухай 
бүр гүйцэтгэж үйл 
ажиллагаа хэвийн 
явагдах нөхцлийг 
хангаж, дэмжлэг 
үзүүлж ажилласан 
байна. 

9. Байгууллагаас 
чөлөөнд гарсан 
ахмадуудад хүндэтгэл 
үзүүлэх арга хэмжээ 
зохион байгуулах; 

- 2019 онд байгууллагаас 
чөлөөнд гарсан ахмад 
настнуудыг 2 удаа 
хүлээн авч, хүндэтгэл 
үзүүлэх арга хэмжээг 
зохион байгуулсан. 

Ахмад настны судалгааг 
шинэчлэн гаргасан 
байх;  
*Хүндэтгэл үзүүлэх арга 
хэмжээг зохих журмын 
дагуу зохион байгуулсан 
байх; 

Хүндэтгэл үзүүлэх 
арга хэмжээг зохих 
журмын дагуу 
зохион байгуулсан 
байх; 

10. Албан хаагчдыг 
даатгалд хамруулах 
ажлыг зохион 
байгуулах; 

- 2018 оны 12 дугаар сард 
“Практикал даатгал” 
ХХК-тай байгуулсан 
гэрээний дагуу 
даатгалын 50 
тохиолдолд болох  
 
4797,0 мянган төгрөгийн 
нөхөн олговрыг албан 
хаагчдад олгосон байна. 

Талууд гэрээнд заасан 
хугацаанд гэрээг 
дүгнэсэн байна.  
*Гэрээний үүрэг 
хангагдаж, албан 
хаагчдад нөхөн 
олговрыг саадгүй 
олгосон байна 

*Гэрээний үүрэг 
хангагдаж, албан 
хаагчдад нөхөн 
олговрыг саадгүй 
олгосон байна.     

11. Албан хаагчдыг эрүүл 
мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт 
хамруулах, 
эмнэлэгийн анхан 
шатны тусламж 
үйлчилгээг тогтмол 
үзүүлэх; 

- 2019 онд Хавдар 
судлалын үндэсний 
төвтэй гэрээ байгуулан 
албан хаагчдыг эрүүл 
мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт 
хамруулсан. 

*Эмнэлэгийн анхан 
шатны тусламж 
үйлчилгээг тогтмол 
үзүүлэх; 
*Байгууллагад өвчлөл 
гарах, халдвар 
хамгааллын дэглэм 
зөрчигдөхөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ авсан 
байна. 

*Албан хаагчдыг 
эрүүл мэндийн 
урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт 
хамруулж, дүнг 
нэгтгэн 
танилцуулж, 
холбогдох арга 
хэмжээг авсан 
байна.  
 

12. Байгууллагын эд 
хөрөнгийн тооллого 
хийж холбогдох арга 
хэмжээ авах 

- Байгууллагын эд 
хөрөнгийн 2018 оны 
жилийн эцсийн 
тооллогыг явуулж 
дуусган, байгууллагын 
өмч хамгаалах байнгын 
зөвлөлд танилцуулж, 
холбогдох арга хэмжээг 
авав.   

*Тооллого хийгдэж, өмч 
хамгаалах байнгын 
зөвлөлд дүнг 
танилцуулсан байна.  
*Холбогдох удирдлага, 
зохион байгуулалт, эрх 
зүйн шинжтэй арга 
хэмжээ авсан байна.   

Тооллого хийгдэж, 
өмч хамгаалах 
байнгын зөвлөлд 
дүнг танилцуулсан 
байна.  
*Холбогдох арга 
хэмжээ авсан 
байна. 
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13. Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил 
үйлчилгээ худалдан 
авах 2020 оны 
төлөвлөгөөний 
гүйцэтгэлийг хангах; 

- Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн 2019 онд 
зохион байгуулах 
худалдан авах 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөг ТЕЗ-аар 
батлуулж, Засгийн 
газрын худалдан авах 
ажиллагааны цахим 
хуудас 
www.tender.gov.mn  вэб 
сайтад  байршуулсан. 
2019 онд зохион 
байгуулсан худалдан 
авах ажиллагааны 
хэрэгжилтийн тайланг  
гарган Сангийн яаманд 
зохих журмын дагуу 
хүргүүлсэн.  

Төлөвлөгөөнд заасан 
худалдан авах 
ажиллагаа зохион 
байгуулж, үр дүнг 
тооцсон байна. Зөрчил 
дутагдал гаргаагүй 
байна. 

Төлөвлөгөөнд 
заасан худалдан 
авах ажиллагаа 
зохион байгуулж, 
үр дүнг тооцсон 
байна. Зөрчил 
дутагдал гаргаагүй 
байна. 

14. Шилэн дансны 
хуулийн  хэрэгжилтийг 
хангаж, ажиллах; 

- “Шилэн дансны цахим 
хуудсанд тавигдах 
мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг 
тогтоох тухай” журмын 
дагуу Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн 2019 оны 
сар бүрийн төсвийн 
гүйцэтгэлийн мэдээ, 
цалингийн зардлаас 
бусад 5 сая төгрөгөөс 
дээш үнийн дүн бүхий 
зарлагын гүйлгээ, 5 сая 
төгрөгөөс дээш үнийн 
дүн бүхий худалдан 
авсан бараа, ажил 
үйлчилгээний нэр, 
санхүүжилтийн хэмжээ, 
бусад мэдээллийг  тухай 
бүр хуулийн хугацаанд 
байршуулж зөрчил, 
дутагдал гаргалгүй 
ажиллав. 

Мэдээллийг тогтоосон 
хугацаанд байршуулсан 

байна. 
 

 Дутагдал заагдаагүй 
байна.  

Мэдээллийг 
тогтоосон 
хугацаанд 

байршуулсан 
байна. 

 
Дутагдал 

заагдаагүй байна 

 
---000--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tender.gov.mn/
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ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАВСРАЛТ 

 

№ Төлөвлөгөөний хавсралт 

Хавсралт №1 Байгууллагын 2020 оны төсөв 

Хавсралт №2 Худалдан авах ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө 
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