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ЗӨВЛӨМЖ 

 
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд 

 
Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хуульд заасны дагуу Засгийн газраас 

2020 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 113 дугаар тогтоолоор баталсан “Жижиг, дунд 
үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, дамжуулан 
зээлдүүлэх, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журам”-ыг хэрэгжүүлж байна. Жижиг, дунд 
үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас 2020 онд олгох хөнгөлөлттэй зээлийн төслийг 04 дүгээр 
сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 05 дугаар сарын 19-ний өдрийг дуустал хугацаанд Улаанбаатар 
хот, 21 аймагт хүлээн авах бөгөөд төсөл сонгон шалгаруулалт 2020 оны 05 дугаар сарын 
20-ны өдрөөс эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дараахь зөвлөмжийг хүргүүлж байна:  

 

1. Төсөл сонгон шалгаруулалтын хороо, дэд хорооны бүрэлдэхүүнд “Жижиг, дунд 
үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, дамжуулан 
зээлдүүлэх, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журам”-ын 6.4-т заасны дагуу 4 төрийн бус 
байгууллагын төлөөллийг оролцуулах шаардлагыг хангах үүднээс ямар шалгуураар, хэрхэн 
сонгон шалгаруулах талаарх мэдээллийг ил тод болгож, байршуулах; 

2. Төсөл сонгон шалгаруулалтын хороо, дэд хорооны бүрэлдэхүүний талаарх 
мэдээллийг ил тод байршуулах, ялангуяа дээрх журмын 6.4.1-6.4.6-д заасан мэргэшлийн 
шаардлагыг хангаж байгаа эсэх талаар ил тод мэдээлэх; 

3. Сонгон шалгаруулалтын үйл явцыг дээрх журмын 13.2-т заасны дагуу олон нийтэд 
тухай бүр нээлттэй мэдээлэх, ийнхүү мэдээлэх талаар олон нийтэд урьдчилан зарлах; 

4. Төсөл сонгон шалгаруулалтын шалгуур үзүүлэлт, түүнийг үнэлэх журмын талаар 
журмын 13.2-д заасны дагуу олон нийтийн сүлжээ, цахим хуудас болон бусад мэдээллийн 
хэрэгслээр тогтмол олон нийтэд хүргэх; 

5. Хөнгөлөлттэй зээл хүссэн жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн мэдээлэл, төслийн товч 
танилцуулгын талаар төсөл хүлээн авах хугацаа дууссаны дараа журмын 13.4-т заасны 
дагуу олон нийтэд мэдээлэх; 

6. Хөнгөлөлттэй зээлийн шаардлагыг хангасан жижиг, дунд бизнес эрхлэгчийн 
мэдээлэл, зээлээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа төслийн талаар журмын 13.4-т заасны 

дагуу нээлттэй болгож, ил тод байршуулах; 

7. Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас хөнгөлөлттэй зээл авсан этгээдүүдийн 
зээлийн эргэн төлөлтийн мэдээлэл, хугацаандаа төлж чадахгүй байгаа бизнес эрхлэгчийн 
мэдээлэл, төлж чадахгүй байгаа шалтгаан нөхцөл, зээлийн дүнгийн талаар журмын 5.9.13-
т заасны дагуу олон нийтэд нээлттэй мэдээлэхийг зөвшөөрсөн мэдэгдэлд үндэслэн 
нээлттэй болгох, 

8. Дээрх мэдээ, мэдээллийг ил тод болгоход ашиглах нэгдсэн загвар, маягтыг гаргаж, 
тухай бүр нээлттэй мэдээлэхэд баримтлах хугацааг тодорхой тогтоох, улсын хэмжээнд 
нэгдсэн мэдээллийн цахим санг үүсгэх, тогтмол хөгжүүлэлт хийж, нэгдсэн байдлаар 
мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж, зохион байгуулах; 

9. Албан үүрэг гүйцэтгэх явцдаа олж мэдсэн авлигын талаарх мэдээллийг Авлигатай 
тэмцэх газарт нэн даруй мэдээлэх; 

10.  Нийтийн албан тушаалтан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нөлөөлсөн аливаа дарамт, 
шахалт, зохимжгүй нөлөөллийн талаар өөрийн удирдах албан тушаалтан, эсхүл эрх бүхий 
байгууллагад, хуулийн хариуцлага хүлээхээр бол Авлигатай тэмцэх газарт нэн даруй 
мэдэгдэх үүргийг хэрэгжүүлэх; 



11.  Төрийн албан хаагч нь нийтийн ашиг сонирхолд захирагдан ашиг сонирхлын 
зөрчилд автахгүй байх, хууль бус, шударга бус явдалтай эвлэрэхгүй байх, удирдлагын 
санаа бодолд нийцэх эсэхийг үл харгалзан тэдний гаргах шийдвэрээс үүдэн гарч болзошгүй 
сөрөг үр дагаврыг урьдчилан анхааруулж байх үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах; 

12.  Төсөл сонгон шалгаруулалтын хороо, дэд хорооны бүрэлдэхүүнд ажиллаж байгаа 
хүн бүр хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн 
мэдэгдлийг зохих журмын дагуу гаргах, бүртгүүлэх, авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй 
нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд нэн даруй мэдэгдэх, мэдээлэх талаар үүргийг биелүүлж, 
авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг чанд мөрдөн ажиллах, зохих хяналтыг тавьж ажиллах. 

 
 

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР 


